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Hvernig miðbæ viljum
við í Kópavogi?

O

ft er spurt hvar miðbær Kópavogs sé, og ekki að ástæðu
lausu. Stjórnsýslan er í Hamraborginni og þar eru menning
arstofnanir Kópavogs flestar og það ætti að gefa atvinnulíf
inu og þjónustunni á svæðinu byr undir báða vængi, en svo er ekki.
Atvinnulífið er mjög fábrotið í Hamraborginni, aðallega þjónustu
fyrirtæki eins og bankar, fasteignasölur, arkitektastofur, bókhalds
fyrirtæki og flóra verslana er einnig fábrotin, s.s. matvöruverslanir,
blómaverslun, bókaverslun og undirfataverslun fyrir konur en engar
fataverslanir eða skóbúðir fyrir karlmenn, og fleira vantar. Kaffihús
og skyndibitastaðir eru á staðnum en engin ,,fínni” matsölustaðir
þar sem hægt er að setjast niður í rólegu umhverfi og njóta stund
arinnar. Við Smáratorg og í Smáralind fá bæði kynin eitthvað við
sitt hæfi, en umhverfið vantar það sem prýða á og má miðbæ sveit
arfélags á stærð við Kópavog. Fyrir nokkrum árum var gert torg í
Hamraborginni sem algjörlega misheppnað, engin staldrar þar við,
ekki einu sinni í góðviðri, enda þar ekkert um að vera, ekki einu
sinni hægt að kaupa þar kaffibolla. Svo er nafnið mislukkað þó það
eigi að vísa til þess að torgið sé á Kópavogshálsi, nafnið minnir frek
ar á fornan aftökustað. Meira að segja er ekki hægt að koma þar fyr
ir jólatré fyrir jólin heldur er því klesst upp við Landsbankann. Þetta
hefur verið algjört metnaðarleysi en margir binda vonir við að ný
miðbæjarsamtök í Kópavogi reisi Hamraborgina úr öskustónni. Mið
bærin á að vera miðstöð mannlífs, menningar og verslunar, rétt eins
og í öðrum sveitarfélögum sem státa af alvöru miðbæ, eins og t.d.
Ísafjörður, Stykkishólmur, Sauðárkrókur, Akureyri og Hafnarfjörður.
Helsti sumarleyfistíminn er genginn í garð, fólk á ferðinni um allt
land en aðrir dvelja í sumarbústað, eigi þeir þess kost, enda fátt
meira afslappandi en dvöl í sumarbústað með sínum nánustu. Sumir
sækja sumarhátíðir eins og franska daga á Fáskrúðsfirði, þjóðhátíð
í Eyjum með tilheyrandi drykkjuskap eða Fiskidaginn mikla á Dal
vík. Svo má hlakka til Menningarnætur í Reykjavík eða Ljósanætur
í Keflavík eða bara dvelja heima því oft er hægt að segja með vissu:
,,Heima er best.” En ferðalöngum óska ég góðrar ferðar og góðrar og
áfallalausrar heimkomu.
					

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Geir A. Guðsteinsson

Elís
Rúnarsson

Þegar andlát ber að
Síðastliðin 20 ár höfum við feðgar
aðstoðað við undirbúning útfara.
Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • utfarir@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Hjálmar Hjálmarsson Reiðskemma í alútboð
Sviðsstjóri a framkvæmda- og
kosinn forseti bæjar tæknisviðs óskaði í síðustu viku
heimildar bæjarráðs til að bjóða
út reiðskemmu á Kjóavöllum í
stjórnar
alútboði. Gunnar Ingi Birgisson

Á fundi bæjarstjórnar 28. júní
sl. var kosið í bæjarráð og kosinn
forseti bæjarstjórnar, varaforseti
og skrifarar. Í bæjarráð til eins
voru kosi n af A-lista Guðr íðu r
Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnars
son og Hjálmar Hjálmarsson og
af B-lista Ármann Kr. Ólafsson og
Gunnar Ingi Birgisson. Ómar Stef
ánsson var kjörin áheyrnarfull
trúi fyrir Framsóknarflokkinn og
varamaður hans Una María Ósk
arsdóttir. Áheyrnarfulltrúi fyrir
Y-lista Kópavogsbúa var kjörin
Rannveig Ásgeirsdóttir og vara
maður hennar Guðmundur Freyr
Sveinsson. Hjálmar Hjálmarsson
var kjörinn forseti bæjarstjórn
ar með sex samhljóða atkvæð
um en fimm bæjarfulltrúar sátu
hjá. Hafsteinn Karlsson var kjör
inn 1. varaforseti og Rannveig
Ásgeirsdóttir 2. varaforseti. Til
embættis ritara og jafn margra til
vara hlutu kosningu Pétur Ólafs
son og Margrét Björnsdóttir og
til vara Ólafur Þór Gunnarsson
og Aðalsteinn Jónsson.

Ófagleg umsögn

Á fundi bæjaráðs Kópavogs 30.
júní sl. var rætt um sameiningu
leikskólanna Kjarrsins og Smára
hvamms. Lagt var fram bréf frá
bæja rl ögm anni með röks tuðn
ingu r vegna upps agna r þjón
ustus amni ngs við leiks kóla nn
Kjarrið ehf. Bæjarráð samþykkti
till ögu að röks tuðni ngi með
þremur atkvæðum gegn tveim
ur. Fullt rúa r Sjálfs tæði sf lokks
ins, þeir Árm ann Kr. Ólafss on
og Gunnar Ingi Birgisson lögðu
fram bókun þar sem segir: ,,Við
undi rr ita ði r erum ósamm ála
umsögn bæjarlögmanns og telj
um hana ófaglega.”

Útvarpssendar á
Rjúpnahæð fjarlægðir

Á fundi framkvæmdaráðs fyrir
skömmu var samþykkt að mal
bika hluta kirkjug arðsh rings
ins þ.e.a.s. göngustíg frá undir
göngu m undi r Fífuh vamms
veg að Þorrasölum. Kostnaður
verði teki nn af fjárh eimi ldu m
fyri r gatnag erð á Rjúpnah æð.
Óska ð var efti r aðs töðu fyri r
útvarpssenda á Rjúpnahæð og í
framhaldinu eftir afstöðu fram
kvæmdaráðs til áframhaldandi
stöðu fjarskiptamastra á Rjúpna
hæð. Samþykkt var að möstrin
verði fjarlægð og sviðsstjóra falið
að svara eri ndi nu. Sviðss tjóri
umhverfissviðs lagði fram kostn
aðaráæ
 tlun fyrir merkingar menn
ingarstofnana á Borgarholtinu.
Framkvæmdaráð vísaði málinu
til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir
árið 2012.

Niðurrif hesthúsa í
Glaðheimum

Á fundi framkvæmdasviðs var
lögð fram tillaga frá sviðsstjóra
umhverfissviðs um niðurrif hest
húsa. Allir leigusamningar sem
Kópavogsbær gerði um hesthús
á Glaðh eimas væði nu vetu ri nn
2010 til 2011 runnu út þann 20.
júní sl. Umhverfissviði var falið að
aftengja vatn og rafmagn í húsum
á svæðinu sem voru í eigu bæjar
ins um síðustu mánaðarmót.

lagði fram af því tilefni eftirfar
andi bókun á fundi bæjarráðs 6.
júlí sl. : ,,Hvernig á að fjármagna
þessa framkvæmd?” Í framhaldi
þess lagði Guðríður Arnardótt
ir lagði fram eftirfarandi bókun:
,,Við ættum að finna út úr því
sameiginlega þar sem umræddir
samningar voru gerðir af Gunn
ari Inga Birgi ss yni fyri r hönd
Kópavogsbæjar.” Bæjarráð veitti
umbeðna heimild með þremur
atkvæðum gegn einu. Einn bæjar
fulltrúi sat hjá.

Stefnt að flutn
ingi Héraðsskjala
safns Kópavogs í
Digranesveg 7

Á fundi bæjarráðs var rætt um
áætla ða n kostna ð við flutni ng
Héraðsskjalasafns og lagfæring
ar á húsnæðinu að Digranesvegi
7, sem gert hefur verið tilboð í.
Bæjarráð samþykkti að fela sviðs
stjóra umhverfissviðs að ganga
til viðræðna um kaup á Digra
nesvegi 7 með þremur atkvæð
um gegn tveimur. Þá samþykkir
bæjarráð fjárveitingu vegna við
gerða og innréttinga húsnæðis
ins og afleiddan kostnað vegna
flutninga með þremur atkvæðum
gegn tveimur. Fulltrúar Sjálfstæð
isflokks töldu kostnaðaráæ
 tlunina
algjörlega óraunhæfa.

Rekstrarkostnaður
sundlauganna

Una María Óskarsdóttir áheyrn
arf ullt rúi Frams ókna rf lokksi ns
lagði fram á bæjarráðsfundi bók
un þar sem segir: ,,Nú 6 mánuð
um eftir fyrirspurn mína í bæjar
ráði 13. janúa
 r sl. er upplýst að
skýrsla um endurskoðun á rekstri sundlauga Kópavogs liggur
ekki fyrir. Í svari um málið kem
ur fram að mikil vinna hafi ver
ið lögð í kostnaðargreiningu á
rekstra rþ áttu m sundl auga nna
og er það vel, enda mikilvægt
að þessi stærsta rekstrareining
íþróttadeildarinnar sé í stöðugri
endurskoðun. Ég vil því óska eftir
því að kostnaðargreiningin verði
lögð fram.” Greinilega er eitthvað
þungt fyrir fæti að upplýsa bæjar
búa um rekstur sundlauganna.

Sameining sérúrræða,
Hvammshúss og Traðar  

Rædd var á bæja rr áðsf undi
umsögn um sameiningu sérúr
ræða Hvammsh úss og Trað
ar, sem skólanefnd óskaði eftir.
Umhverfissvið telur ekkert því til
fyrirstöðu að nota húsnæðið að
Neðstutröð 6 undir sameinaða
starfsemi. Húsið er um 235 m2
að stærð auk bílskúrs sem er um
31 m2. Bílskúr er nú notaður sem
geymsla fyrir eignasvið en mögu
legt er að geyma þá muni sem þar
eru geymdir annars staðar. Bæj
arráð samþykkti tillögu um sam
einingu sérúrræða Hvammshúss
og Traðar með þremur samhljóða
atkvæðum. Tveir fulltrúar sátu
hjá. Bæjarráð óskaði jafnframtr
eftir því við sviðsstjóra umhverf
issviðs að fá kostnaðaráæ
 tlun um
þær endurbætur sem gera þarf á
Neðstutröð 6 til þess að starfsemi
Hvammshúss falli sem best að því

húsnæði. Bæjarráð óskaði eftir
mati sviðsstjóra umhverfissviðs á
núverandi ástandi Hvammshúss
og sameiginlegu áliti hans og svið
stjóra menntasviðs um áætlaðan
kostnað við endurnýjun hússins
þannig að það megi nýtast sem
best fyrir sérkennsluúrræði.

Visitkopavogur.is

Niðurstöður stefnufundar sem
haldinn var 8. júní sl. í MK hafa
veri ð lagða r fram og kynnta r.
Arna Schram upplýsingafulltrúi
bæjarins upplýsti að Theódóra
Þorsteinsdóttir hefði á fundinum
afhent bænum lénið: visitkopa
vogur.is. Arna hefur falið mark
aðs- og kynni nga rh ópi suma r
starfsmanna að vinna efni á síð
una í hennar umsjá.

Framkvæmdir við
Fjallalind 108 án
samþykkis

Á fundi skipulagsnefndar Kópa
vogsb æja r í júní var rætt um
erindi lóðarhafa nr. 108 við Fjalla
lind. Í erindi felst að óskað er eftir
því að lóðarmörk verði færð 0,42
m til norðausturs. Á lóðarmörk
um er stoðveggur, sem aðhald
vegna göngustígs meðfram lóð
inni. Auk þessa óskar lóðarhafi
eftir því að fá leyfi til að reisa
bílskúr eða bílskýli á lóðinni. Á
fundinum var m.a. bókað: Ljóst
er að framkvæmd við byggingu
hússi ns að Fjallal ind 108 er í
nokkrum veigamiklum atriðum í
ósamræmi við samþykktar bygg
ingarnefndarteikningar frá 25. júlí
1997. Nefna má eftirtalin atriði:
stoðveggur á norðvestur mörk
um lóðarinnar nær út fyrir lóðar
mörk við stíg; steypt mannvirki,
veggir og plata norðvestan við
húsið bendir til þess að verið sé
að byggja geymslu við þá hlið
hússi ns (bíls kúr), framk væmd
sem ekki er heimild fyrir; glugg
ar hafa verið gerðir á ,,óútgrafið”
rými undir suðausturhluta húss
ins sem bendir til þess að rýmið
eða hluti þess hafi verið tekið í
notkun; svalir eru ekki í samræmi
við samþykktar teikningar hvað
varða r umf ang og súlu r; skúr
efst í lóðinni og ,,framkvæmd”
við suðausturhorn hússins eru
ekki á samþykktum teikningum.
Skipul agsn efnd samþ ykki r að
áður en málið verður tekið fyrir
til afgreiðslu í nefndinni þá liggi
fyrir úttekt byggingarfulltrúa m.a.
á ofangreindum atriðum eða þar
sem fram koma frávik hvað varð
ar framkvæmdir við Fjallalind 108
frá samþykktum byggingarnefnd
arteikningum frá 25. júlí 1997, 13.
janúar og 26. maí 1998. Enn frem
ur óskar nefndin eftir greinargerð
lóðarhafa hússins um málið.

Viðbygging við
Skólagerði 3

Lögð hefur verið fram í skipu
lagsráði tillaga lóðarhafa að Skóla
gerði 3 til að reisa 54 m2 viðbygg
ingu á einni hæð við suðurhlið
hússi ns. Eri ndi ð var grennda r
kynnt fyrir lóðarhöfum Skólagerði
1, 5 og 7 og Borgarholtsbraut 40
og 42. Þá lagður fram kynning
aruppdráttur með áritun þeirra
ofangreindra lóðarhafa sem ekki
gera athugasemdir við fyrirhug
aða r framk væmdi r við Skóla
gerði 3. Í erindi lóðarhafa Skóla
gerði 5 komu fram ábendi nga r
um mikilvægi þess að snyrtilega
verði gengið um byggingarsvæð
ið á framk væmdat íma. Eri nd
ið var samþykkt.
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Nýjar íbúðir fyrir eldri borgara
rísa á Kópavogstúni
Ráðgert er að reisa 28 íbúða
fjölbýlishús fyrir eldri borgara
á Kópavogstúni 2 til 4 á næstu
tveimur árum samkvæmt viljayf
irlýsingu byggingafyrirtækisins
Dverghamra og Samtaka aldr
aðra sem undirrituð hefur verið.
Samtök aldraðra auglýsa íbúð
irnar meðal félagsmanna sinna
og sjá um sölu þeirra en fram
kvæmdir eiga að hefjast þegar
allar íbúðirnar hafa verið seldar.
Íbúðirnar verða tveggja, þriggja
og fimm herbergja. Þær stærstu
verða 200 fermetra þakíbúðir en
en hinar verða um 80 til 130 fer
metrar að stærð. Dverghamrar

fengu lóðina úthlutaða fyrir nokkrum árum. Í næsta nágrenni er
þjónustumiðstöð sem Sunnuhlíð
arsamtökin reka ásamt hjúkrunar
heimili og tveimur fjölbýlishúsum
fyrir aldraða.
Guðríður Arnardóttir, formaður
bæjarráðs Kópavogs, fagnar því
að uppbygging á Kópavogstúni
sé hafin á nýjan leik. „Það kemur
ekki á óvart að Samtök aldraðra

skuli bjóða félagsmönnum sínum
íbúðir á þessum frábæra stað.
Þetta er eitt besta byggi nga r
svæðið á höfuðborgarsvæðinu.
Hér er gott útivistarsvæði, stutt
í Sundl aug Kópav ogs, stutt á
menningarholtið okkar sem og í
ýmsa þjónustu í Hamraborginni.
Í Kópavogi er kraftmikið félags
starf aldraðra og vel búið að því í
alla staði.“

Hamraborg
arhátíð í
óvissu!

FRELSI OG
ÖRYGGI
Í SÓLINNI

Í lok ágústmánaðar í fyrra
stóð nýk jöri nn meirih luti
bæjarstjórnar Kópavogs fyrir
Hamraborgarhátíð sem þótti
takast vel.
Tilgangurinn var sá að sýna
bæjarbúum og gestum þeirra
bæjarbraginn, halda uppi sér
stökum alþýðlegum Kópavogs
brag, og þarna var aðeins boð
ið upp á atriði frá Kópavogi.
Nýstofnuð Miðbæjarsamtök í
Kópavogi lýstu því yfir á stofn
fundi að stefnt væri leynt og
ljóst að því að halda Hamra
borgarhátíð í ár vegna góðr
ar reynslu frá árinu 2010. Sig
rún Gísladóttir, veitingamaður
á DIX í Kópavogi og formaður
Miðbæjarsamtakanna segir að
helst vilji samtökin hafa þessa
hátíð viku eftir menningarnótt í
Reykjavík og á undan Ljósanótt
í Keflavík, sem í ár ber upp á
27. ágúst. Hátíðin verði hins
vegar ekki haldin nema með
stuðningi Kópavogsbæjar.
Hafsteinn Karlsson, formað
ur menningar- og þróunarráðs
Kópav ogsb æja r, segi r enga
ákvörðun hafa verið tekna um
aðk omu bæja ri ns, nema að
hafa menningarstofnanir bæj
arins opnar, og ólíklegt sé að
fjárhagslegur stuðningur komi
til. Fjármunir til þess séu ein
faldlega ekki fyrir hendi.

Sundbolir, Bikini
og Tankini frá
TRIUMPH og TYR.
Stærðir frá 36 – 54

„allt til sundiðkunar“

Ákvörðuninni fagnað.

Langvirkandi sólvörn

Þolir vatn og sjó og handklæðaþurrkun.
Engin glans eða fituáferð. Rennur ekki af húðinni, engir hvítir taumar.
Þróað fyrir norræna húð - fullorðna og börn.
Húðin verður mjúk, og fallega brún.

SPF

10

SPF

20

SPF

30

Könnun sýnir að 80% kaupir Proderm vegna góðra meðmæla frá öðrum
Sænsku Vitiligo húðsamtökin hafa valið Proderm sem þá sólvörn
sem þeir treysta best.
Engin ilmefni - ekkert zinc oxid eða titanum dioxid - engin nanoörtækni
- ekkert paraben í SPF 10 - 0,05% í öðrum.

Bæjarlind 1-3, 201 Kópavogur
Sími: 564 0035

Fæst í apótekum og Fríhöfninni

www.celsus.is
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Hjálmar Hjálmarsson bæjarfulltrúi og forseti bæjarstjórnar:

Leysa þarf skipulagsmálin í
Glaðheimum og Vatnsendamálið
H

jálmar Hjálmarsson bæj
arf ullt rúi Næst besta
flokksins í Kópavogi er
fæddur og uppalinn á
Dalvík. Hann útskrifaðist frá Leik
listarskóla Íslands 1987 og hjá
Þjóðleikhúsinu hefur hann með
al annars leikið í Kardemommu
bænum, Allir synir mínir, Ég heiti
Ísbjörg. Ég er ljón, Gauragangi,
Kennarar óskast og Poppkorni,
og í Tús kildi ngsópe ru nni og
Fagnaði. Hann lék í Föðurnum
og Síldin er komin hjá LR og hjá
sjálfstæðum leikhúsum í Meist
aranum og Margarítu, Faðir vor
og American Diplomacy. Hjálmar
hefur stjórnað útvarps-  og sjón
varpsþáttum, skrifað handrit að
gama nþ áttu m, leiki ð í útv arpi
og sjónvarpi og leikstýrt áhuga
leikhópum og útvarpsleikritum.
Hjálma r lék aða lh lutv erki ð í
Sælueyjunni.
Hjálmar var kjörinn bæjarfulltrúi
vorið 2010 og eftir kosningarnar
mynduðu Næst besti flokkurinn,
Listi Kópavogsbúa, Vinstri hreyf
ingin grænt framboð og Samfylk
ingin fjögurra flokka meirihluta í
bæjarstjórn Kópavogs. Liðið er
rúmt ár síðan og Hjálmar var innt
ur eftir því hvernig gengið hefði að
koma saman fjórflokkasamstarfi,
hvernig samstarfið hefði gengið,
og hvort hugsanlega væri kominn
einhver brestur í samstarfið.
,,Ég hafði auðvitað enga reyn
slu af því að sitja í bæjarstjórn
eða mynda meirihluta. En það lá
einhvern veginn í loftinu að þetta
væri eini möguleikinn í stöðunni í
ljósi úrslita kosninganna, fyrir alla
þessa flokka. Það þurfti að koma
þessum meirihluta frá sem hafði
verið við völd í 20 ár og innleiða ný
vinnubrögð. Af okkar hálfu í Næst
besta flokknum var strax farið í að
leysa þau ágreiningsefni sem upp
kynni að koma, og komu og vinna
að meirihlutasamtarfinu að heil
indum þó þarna væru fjórir listar
með nokkuð ólík sjónarmið. Við
þurftum ekki að bakka mikið með
okkar stefnumál, enda var stærsti
vandi þessara flokka alvarleg fjár
hagsstaða bæjarins og þar vorum
við sammála um leiðir. Ljóst var
að öll dýr mál sem flokkarnir fjór
ir voru með yrðu ekki sett á odd
inn að sinni. Meginmarkmið okkar
var að varðveita þá þjónustu og
þjónustustig sem var dýrmætust,
þ.e. skólarnir, grunnskólarnir og
sá hluti félagsþjónustunnar sem
snýr að eldri íbúunum og þeim
sem minna mega sín í þjóðfélag
inu. Ljóst var að hækka þyrfti ein
hver gjöld og í grunninn gengur
núverandi fjárhagsáætlun út á það
að hækka skatta, sérstaklega fast
eignaskatta, og leikskólagjöldin þó
okkur fyndist það frekar erfiður
biti að kyngja. Með því að viðhalda
þjónustunni hefur m.a. þurft að slá
öllum meiri háttar framkvæmdum
á frest. Allir starfsmenn bæjarins
hafa verið mjög duglegir að stan
da á bremsunni en samt hafa ein
hverjir málaflokkar farið fram úr
áætlun, og þá helst fræðslumálin
en hvert prósentustig er þar mjög
dýrt vegna fjárhagslegs umfangs
fræðslusviðsins. Þeir málaflokkar
sem verst hafa farið út úr niður
skurðinum eru íþrótta-  og tóm
stundamál og menningarmál.
Auk þess tók bæri nn við
samni ngi við Knatts pyrnua ka
demíuna í Kórnum sem er mjög
kostna ða rs amu r en núv era ndi
rekstur í Kórnum stendur undir
rekstra rk ostna ði nu m. Skulda
staða bæja ri ns er erfi ð en við
erum að nálgast þetta þak sem

Hjálmar Hjálmarsson, með bæjarfulltrúunum Rannveigu Ásgeirsdóttur og Guðríði Arnardóttur.

inna nr íki sr áðun eyti ð hefu r sett
okkur og á meðan getum við ekki
verið að efla til mikilla fjárfestinga.
Þetta hefur gengið eftir í stórum
dráttum samkvæmt áætlun en auð
vitað er sitthvað sem betur má
fara.
Síðasta fjárlagagerð var nokk
ur kreppufjárlagagerð. Við þurf
um að fara í heilsteypta umræðu
við okkar lánadrottna og skoða
okkar lán. Mér hefur fundist mjög
óeðlilega staðið að vaxtaprósentu
á þeim og lánas kilm álu m gagn
vart sveitarfélagi sem er rekið á
allt öðrum forsendum en venjulegt
fyrirtæki. Lánatíminn er yfirleitt
allt of stuttur, vextirnir allt of háir
og með þessari stefnu er verið að
sóa miklum verðmætum. En þeg
ar við förum að hugsa okkur frá
þessu krepputali sem ríkt hefur og
sjá fyrir okkur framtíðina þá fara
hlutirnir að ganga betur, einnig hjá
fyrirtækjum og almenningi.”

Kanna möguleika á að
Gerpla reki Versali
Á bæjarráðsfundi 7. júlí sl. var
gengið frá samningi við Breiðablik
sem tekur bæði á rekstrinum og
hinu almenna starfi. Þetta hefur
ekki verið gert fyrr vegna ágrein
ings sem kom upp milli íþróttafé
laganna og bæjarins vegna gerð
ar fjárhagsáætlunarinnar. Vonir
standa til að samningar við Gerplu
muni takast á næstunni en eftir
stendur þá HK og hestamannafé
lagið Gustur sem eitthvað lengra
er í.
,,Það eru mikil félagsleg verð
mæti fólgin í því að félögin skuli
sjálf halda utan um reksturinn en
Kórinn setur þessi mál í ákveð
ið uppn ám. HK-menn hafa liti ð
til þess að þeir hefðu sínar bæki
stöðvar þarna upp frá og það er
mín skoðun að það væri heppi
legast að Kórinn væri rekinn með
sama hætti og önnur íþróttamann
virki í Kópavogi, þ.e. af íþróttafé
lögunum. Gerpla hefur rekið sinn
sal og aðstöðu með sóma og ég sé
ekkert því til fyrirstöðu að kanna
möguleika á að Gerpla tæki að sér
rekstur Versala eins og það legg
ur sig, þ.e. einnig sundlaugina og
þrekmiðstöðina.”
- Ákveði ð var að minnka

þjónustutíma sundlauganna en síð
an horfið frá því. Hvað olli því?
,,Ákvörðun um styttingu opn
unartíma var tekin við gerð fjár
hagsáætlunar á síðasta kjörtíma
bili af öllum bæjarfulltrúum. Í ljós
hafði komið að það hafði dregið úr
aðsókn og mér fannst að of langan
tíma hafði tekið að bregðast við
þessu. Við gerð fjárhagsáætlunar
fyrir árið 2011 var einfaldlega ekki
svigrúm til að halda uppi sömu
þjónustu. Í aprílmánuði sl. stefndi
einfaldlega í óefni með reksturinn
svo stofnaður var rýnihópur til að
fara ofan í öll þessi mál. En núver
andi opnu na rt ími er aðe ins til
reynslu fram á haustið. Sundlaug
arnar eru bæði þjónustuaðilar og
almenningseign í bænum en þær
eru einnig í bullandi samkeppni
við aðrar sundlaugar. Ef þjónust
an í Kópavogi er lakari en annars
staðar fyrir sama verð leiðir það
einfaldlega til þess að fólk fer ann
að í sund.
Mér finnst það hins vegar mikið
óráð að fara að einkavæða rekstur
þeirra, sérstaklega nú á þessum
tímapunkti, ekki síst vegna þess
að umræður um einkavæðingu eru
nú mjög viðkvæmar. Ég held líka
að það yrði ekkert ódýrara nú að
fara í einkavæðingu en það gæti
kannski með ákveðnu m fél ags
rekstri, og ekki síst ef þjónustan
yrði persónulegri og lengri.”
- Ertu sáttur við það að fallið var
frá því að velja listamann ársins
eins og gert hefur verið undanfarin
ár?
,,Ég er alls ekki sáttur við það.
Ég hefði persónulega reynt að fara
þá leið að finna einhverja ódýrari
leið til að gera þetta sem jafnframt
væri viðk oma ndi listam anni og
Kópavogsbæ til sóma. Þetta hefur
verið viðburður sem hefur vakið
athygli bæjarbúa og það mætti t.d.
gera þennan atburð svolítið ,,heim
ilislegri”, og umbuna viðkomandi
listamanni á einhvern annan hátt
en að veita honum ákveðna pen
ingaupphæð, t.d. með sýningu á
hans list eða flutningi á hans tón
list þega r viðu rk enni ngi n væri
afhent, t.d. í Gerðarsafni. Ég mun
leggja það til menningar-  og þró
unarráð að þetta verði skoðað. Ég
vil einnig að áfram verði haldið
að afhenda Ljóðstaf Jóns úr Vör

sem er afar fallegur atburður og
einnig að útnefna íþróttamann og
íþróttakonu ársins en einnig draga
úr kostnaði við þá atburði. Kanns
ki ættum við að snúa okkur að því
að útnefna ,,Kópavogsbúa ársins”
og það þyrfti ekki endilega að vera
listamaður.”

Bæta þarf umgengni um
Kársnesið
Hjálmar telur að margt megi fara
betur í Kópavogi og bæjarstjórn
eigi að beita sér fyrir því. Eitt af því
er Kársnesið og umgengni kringum
höfnina og næsta nágrenni hennar
en umgengni um Hafnarbrautina
sé að stórum hluta til vansa. Síð
an þurfi að taka upp skipulagið á
Kársnesinu í góðu samkomulagi
við íbúana.
Tvö stór mál á borði bæja r
stjórna r þarf að leysa fyrr en
seinna að mati Hjálma rs. Það
fyrra er Glaðheimamálið en það
mál hefur verið bæjarfélaginu gríð
arlega dýrt en taki þurfi ákvörð
un um það hvort beri eigi af því
kostnaðinn eða hvort reyni eigi að
hafa einhverjar tekjur af svæðinu.
Hjálmar segir það afar brýnt að
taka upp allt skipulagsferlið þar
að nýju, og að því loknu að úthluta
þar byggingarlóðum eða úthluta
svæði nu til byggi ngav erkt aka.
Það skipulag sem nú er á svæð
inu er að mati Hjálmars algjörlega
verðlaust, því engir verktakar hafi
áhuga á því og því þurfi að end
urskoða það sem allra fyrst með
blandaða byggð í huga.
Hitt málið að mati Hjálmars er
Vatnsendamálið og samningar við
bóndann, en málið er nú í miklu
uppnámi og er komið til dómstóla.
Hjálmar segir það mál í hálfgerð
um lás en finna þurfi lendingu, og
vonandi finnst einhver leið til að
leysa það svo það verði ekki að
þvælast í dómskerfinu í mörg ár.
- Mörgu m finnst Hamrab org
in ekki mjög miðbæjarlegt svæði.
Nýstofnuð Miðbæjarsamtök hafa
áhuga á því að halda Hamraborg
arhátíð viku seinna en menningar
hátíð í Reykjavík fer fram en telja
að það muni ekki gerast nema til
komi fjárhagslegur stuðningur bæj
arstjórnar. Er ekki vilji til þess að
geta að standa aftur að slíkri hátíð?

,,Bænum hefur ekki borist form
legt erindi, en mín skoðun er sú
að bæri nn ætti að eiga í hand
raðanum einhverja peninga til að
styrkja svona bæjarhátíð. Okkur
hugmynd í Næst besta flokknum
var sú að styrkja svona götuhátíð
ir og ferðahátíðir með því að gefa
fólkinu sjálfu tækifæri til að koma
að framkvæmdinni og sýna frum
kvæði. Bæri nn gæti hins vega r
kynnt slíkar hátíðir með tiltölulega
litlum tilkostnaði. Hamraborgar
hátíðin var mjög heimilisleg hátíð
og gaman að taka þátt í henni en
í aðdragana síðustu kosninga var
á stefnuskrá allra flokka að bæta
þyrfti ásýnd Hamrab orga ri nna r
en því miður hefur sáralítið verið
gert í því þessu ári. Í mínum huga
er það alveg klárt að Hamraborg
in er miðbær Kópavogs því hér
er menningarholtið og stjórnsýsl
an. Ef við fáum hér aukna aðstöðu
fyrir ferðamenn og gistiaðstöðu
eða hóte l liggja mögul eika rni r
vissulega í Hamraborginni. En í 30
þúsund manna bæ sé ég alveg fyr
ir mér að við getum líflega mið
punkta, t.d. í Kópav ogsd alnu m
kringum Smáratorgið en þá þarf að
flytja móttöku fyrir sorp eitthvað
annað.”
- Þú varst kosinn forseti bæjar
stjórna r á síða sta fundi henna r.
Var það hluti af samstarfssamningi
meirilutaflokkanna?
,, Þetta er hluti af samkomulagi
meirihlutaflokkanna í bæjarstjórn
en ég er kosinn til eins árs. Þetta er
samt pólitík sem mér hugnast satt
að segja ekki mikið og Næst besti
flokkurinn var ekki að sækjast eft
ir en við skorumst ekki undan að
taka. Það fylgir þessu að koma
fram fyrir hönd bæjarins og svara
fyrir einhver tiltekin mál og svo
auðvitað felst í þessu meiri undir
búningur fyrir bæjarstjórnarfundi
en hefur verið hjá mér til þessa.”
- Nú er eitt ár liðið af fjórum á
þessu kjört ímab ili bæja rs tjórna r
Kópavogs. Mun þetta fjórflokkasam
starf halda út allt tímabilið?
,,Það er ekkert í spilunum í dag
sem segir að það muni bresta að
mínu mati en auðvitað get ég ekki
svarað fyrir hina bæjarfulltrúana
í meirihlutanum. En ég neita því
ekki að það hafa runnið upp stund
ir sem ég hef velt því fyrir mér,
en þegar ég lit til baka voru þetta
kannski bara lítil mál. En allt fólk
er gott í sams kiptu m en einnig
ófullkomið. Stundum hefur verið
svolítill brestur á því að menn hafi
stillt saman strengina svo kannski
hefur þurft að fara stíginn til baka
ganga annan en það er að mínu
mati mjög mikilvægt fyrir þá sem
eru í stjórnmálum að viðurkenna
mistök, en það hefur nánast ver
ið óþekkt. Um leið og við viður
kennum mistök og reynum að gera
betur mun okkur farnast betur við
stjórnina.
Samstarfið við fulltrúa minni
hlutans hefur mjög upp og ofan.
Það var lagt upp með samstarf við
fjárhagsgerðina sem allir tóku þátt
í en eftir áramót hefur Sjálfstæðis
flokkurinn í raun tekið þá afstöðu
að vera á móti öllum málum meiri
hluta ns, vera í harðri stjórna r
andstöðu, líka í þeim málum sem
þeirra fulltrúi var búinn að sam
þykkja í nefndarstarfi, jafnvel átt
hugmyndina að málinu. Þetta tef
ur fundi oft afar mikið og hefur í
sjálfu sér ekkert með lýðræði að
gera, enda á lýðræðisleg umræða
að fara fram á neðri stigum,” segir
Hjálmar Hjálmarsson.
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OPIÐ LENGUR Í SUNDLAUGUM KÓPAVOGS
Sundlaugarnar í Kópavogi eru þekktar fyrir frábæra aðstöðu hvort
sem þú vilt synda, leika þér með börnunum eða slaka á eftir
erfiðan vinnudag. Við höfum nú lengt þjónustutímann til muna.

Opið mánudaga–föstudaga kl. 6:30–22 og kl. 8–20 um helgar.
Velkomin í sund, heilsubót á heimsmælikvarða!

Nánar á www.kopavogur.is
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AF HÁLSINUM

Bókalestur er börnum nausynlegur allan ársins hring.

Sumarlestur á
Bókasafni Kópavogs Hver? Hvar? Hvenær?

Suma rl estu r fyri r 6-12 ára
börn hófst á Bókas afni Kópa
vogs 1. júní sl. og stendur til
24. ágúst nk.
Börnin skrá sig þegar þau koma
á safnið og fá þá bækling sem þau
skrá í hvað þau lesa. Börnin skila
svo bókunum eftir lestur og fá
happamiða fyrir hverja bók. Þau
fylla út miðann og setja hann í
til þess gerða tunnu sem er við
afgreiðslu í barnadeild. Miðviku

daginn 24. ágúst verður dregið úr
miðunum og nokkrir heppnir fá
vinning. Allir sem taka þátt eiga
möguleika á vinningi.
Lestur er undirstaða alls náms.
Sumarlestur hvetur börnin til að
halda áfram að æfa þá lestrar
leikni sem þau tileinka sér í skól
anum að vetrinum. Þannig koma  
þau vel undirbúin til leiks þegar
skólinn byrjar aftur í haust.

Síðasta mynd sem við birtum í
vor var af einhverjum fundi, en
ekki gott af afmarka hann greini
lega í tíma og rúmi. Engi n svör
komu við þeirri myndbirtingu svo
við leitum enn svara ef einhver
kann skýringu á hvaða fundur þetta
var og hverjir sjást á myndinni.

Enn leitum við því svara, þarna
er fólk nokkuð greinilega að syn
gja. Hvaða fólk er þetta, hvert er
tilefnið og hvenær ætli þetta hafi
gerst. Allar upplýsingar eru vel
þegnar, smáar sem stórar, vin
samlega komið þeim upplýsing
um sem þið búið yfir á framfæri

við Hrafn Sveinbjarnarson hér
aðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni
Kópavogs að Hamraborg 1. Líta
má við hjá Hrafni á skrifstofunni,
hringja í hann í síma 544-4710 eða
senda honum tölvupóst á net
fangið hrafns@kopavogur.is

Hernámið í Kópavogi Tónlistarhátíð unga fólksins víðs
kannað á fræðslugöngu vegar í Hamraborginni
Þriðjudaginn 19. júlí nk. kl.
17:00 stendur Héraðsskjalasafn
Kópavogs fyrir fræðslugöngu
um hernámsárin í Kópavogi.
Safnast verður saman á bíla
stæðinu við Siglingastofnun í
Vesturvör 2 í Kópavogi. Þaðan

verður genginn stuttur hringur
í Fossvogi þar sem sjást munu
flugbátahöfn, baðhús hermanna
og vélb yssuh reiðu r svo eitt
hvað sé nefnt. Leiðsögumaður
er Guðlaugur R. Guðmundsson
sagnfræðingur.

Vélb yssuh reiðu r í botni Fossv ogs. Í bakg runni er Kársn esi ð
umlukið þoku.

Tónl ista rh át íð unga fólksi ns verðu r haldi n í
Kópavogi í fjórða sinn dagana 3. – 13. ágúst nk. Það
var hugmynd ungra tónlistarnema, Helga Jónsson
ar og Guðnýjar Þóru Guðmundsdóttur sem ákváðu
að koma á fót eigin tónlistarhátíð til að mæta þeim
skorti á tónlistarnámskeiðum sem er á Íslandi yfir
sumartímann og reyna þar með að fylla upp í tóma
rúmið sem þeim fannst vera á þessum markaði.
Fyrsta hátíðin var haldin í ágúst 2008 tveim vikum
áður en skólar landsins byrjuðu og var sú tímasetn
ing hugsuð sem nokkurs konar forskot fyrir nem
endur til að koma sér í form eftir sumarið.
Hátíðin hefur verið haldin þrisvar sinnum og geng
ið vonum framar. Árið 2010 tóku rúmlega 100 tónlist
arnemar á aldrinum 9 til 34 ára þátt í 15 námskeiðum.
Þar með hefur tekist tekist að skapa vettvang fyrir
ungt fólk í klassískri tónlist þar sem það getur hist,
skipst á skoðunum, lært hvert af öðru og haft gaman.
Hátíðin er tvískipt því auk námskeiðanna er tónleika
röð í Salnum þar sem leitast er við að gefa ungu fólki,
við upphaf ferils síns, tækifæri til að koma fram. Ein
nig standa vonir til að nemendurnir á námskeiðunum
læri af því og sæki hvatningu við að heyra annað ungt
fólk sem er vel á veg komið í list sinni.
Kópavogsbær styrkir hátíðina meðal annars um
húsnæði en öll námskeið, æfingar, félagslíf og tónleik
ar fara fram á sama reitnum í Tónlistarskóla Kópa
vogs, Molanum ungmennahúsi, Kópavogsskóla, safn
aðarheimili Kópavogskirkju og Salnum Kópavogi.
Án stuðnings Kópavogsbæjar væri þessi hátíð ekki
framkvæmanleg.

Margir ungir og upprennandi tónlistarmenn taka
þátt í Tónlistarhátíð unga fólksins.

Fjölbreytt tónleikahald
• 3. ágúst kl. 20:00 í Salnum Kópavogi.
Strengjasveitin Skark leikur undir stjórn
Bjarna Frímanns Bjarnasonar.
• 7. ágúst kl. 20:00 í Salnum Kópavogi.
Kammertónleikar ungs fólks.
• 10. ágúst kl. 20:00 í Salnum Kópavogi.
Kammertónleikar kennara.
• 12. ágúst kl. 20:00 í Salnum Kópavogi.
Söngtónleikar ungs fólks.
• 13. ágúst kl. 20:00 í Salnum Kópavogi.
Kvartett, tónleikar ungs fólks.

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
borgarblod@simnet.is

www.borgarblod.is
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Aðalskipulag Kópavogs:

Bæjaryfirvöld vilja samráðsferli
- til að virkja bæjarbúa til ábyrgðar um þróun byggðarinnar
Fimm íbúafundir með íbúum
Kópavogs voru haldnir í vor þar
sem óskað var eftir hugmynd
um og ábendingum fyrir endur
skoðun aðalskipulags og Stað
ardagskrár 21. Óskað var eftir
því að íbúar íhuguðu hvernig
þeir vildu sjá Kópavog til langr
ar framtíðar. Einn þessara funda
var með íbúum Sala-  og Linda
hverfis í Salaskóla.
Í aðalskipulaginu er sett fram
stefna um þróun bæjarins varð
andi landnotkun, byggðaþróun,
byggðamynstur, samgöngu-  og
þjónustukerfi og umhverfismál til
a.m.k. tólf ára. Skipulagsyfirvöld
fullyrða að í skipulagsvinnunni
sem framundan er verði lögð rík
áhersla á samráð við íbúa, íbúa
samt ök, fél agas amt ök og aðra
hagsm unaa ði la. Með samr áðs
ferlinu vilja bæjaryfirvöld virkja
bæjarbúa til ábyrgðar um þróun
byggðarinnar og þess samfélags
sem í henni býr. Þátttakendur á
fundum í Salaskóla voru valdir
með slembiúrtaki úr þjóðská af
SKÝRR. Alls voru 45 íbúar úr Söl
um og Lindum boðaðir til sam
ráðsins og mættu 11 til fundarins
þar sem málefni þessara hverfa
og bæjarins voru rædd. Styrkleika
hverfi si ns töldu þáttt ake ndu r
m.a. vera að auðvelt er að kom
ast í stofnbrautir, hverfið er fjöl
skylduvænt, allt í nálægð eins og  
kirkja, búðir, bensínstöð, skóli
og leikskóli, blönduð byggð og
þar með minni stéttaskipting og
hringtorgin flýta för.

upp á frábæra möguleika. Veik
leikar Kópavogs í heild sinni eru
m.a. taldi r vera að bæta þarf
strætómál, vantar annan fram
haldsskóla, vantar bæjarbrag og
sál í hverfin. Engin aðstaða er
fyrir ferðamenn, lítið samhengi
á milli eldri hluta Kópavogs og
nýbyggðu svæðanna, klára þau
svæðis sem eru í byggi ngu og
skipuleggja þau svæði vel áður en

byrjað er á öðru svæðum, standa
vörð um suma rv innu ungl inga
og ungs fólks, útrýma mávum og
kaní nu m úr Guðm unda rl undi,
auka tengingu við önnur sveit
arfélög með hjólastígum, göngu
stígum og undirgöngum. Sýndur
var áhugi á að fá menningarhátíð,
hátíð sem væri fyrir alla bæjarbúa
en ekki fáa útvalda.

Er Turninn á Smáratorgi í miðbæ Kópavogs eða státa byggingar í
Hamraborginni af því hlutverki.

Veikleikar hverfisins eru helst
taldir vera að óvissa ríkir með
þróun atvinnusvæðis, sbr. Glað
heima og Lindir 4, ókláruð byggð
í úth verfu m, blanda ekki sam
an gangandi umferð á steyptum
stígum og hestaumferð og lausir
hundar golfvellinum er óþolandi
ástand fyrir íbúana.
Velt var vöngum yfir því hvar
miðbærinn í Kópavogi væri og
fully rt að hann væri varla í
Hamraborg og því ætti að setja
Lindir – Dalveg – Smárinn sem
miðbæ Kópavogs.
Styrkleikar Kópavogs í heild
sinni voru taldir m.a. vera fjöl
breytt atvinnulíf, bærinn er mið
svæðis á höfuðborgarsvæðinu,
flott aðgengi að verslun og þjón
ustu, góð íþróttamannvirki, góð
söfn, leikh ús, gott skólas tarf,
náttú ra n – Ell iðav atn, Rjúpna
hæð, Kópav ogsd alu r, Kársn es
og Guðmundarlundur sem býður

ÍSLENSKA / SIA.IS / MAL 54695 06/11

Vantar bæjarbrag og sál í
hverfin

HJÁLPARSÍMI
RAUÐA KROSSINS

1717

Nýtt útilitakort
Vandað litakort – fullt af hugmyndum.
Þú getur nálgast litakortið á sölustöðum um land allt.

Opinn allan sólarhringinn
Upplýsingar um úrræði
Alveg ókeypis (líka úr gsm)
Kemur ekki fram á símreikning
Fullur trúnaður
Ef þér líður illa – ef þú átt í vanda

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptúni • BYKO Akranesi • Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • Virkið Hellissandi
• Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • BYKO Reyðarfirði • G.T. VÍK Egilsstöðum
• Verslunin PAN, Neskaupsstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • N1 verslun Grindavík • Málningarbúðin Ísafirði.
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Aukin umhverfisvitund í
samfélaginu auðveldar nefndinni
að vinna að settum markmiðum
Ungmenni við vinnu hjá Kópavogsbæ kunna líka að bregða á leik,
og njóta þess.

Öllum sem sóttu
um var boðin vinna
Kópavogsbær hefur nú boðið
öllum þeim 1.100 ungmennum
sautján ára og eldri sem sóttu um
sumarvinnu hjá bænum vinnu,
en alls um 710 hafa þegið hana.
Allir unglingar á aldrinum 14 til
16 ára sem þess óskuðu, um 850,
fengu auk þess vinnu hjá Vinnu
skóla Kópav ogs. Það þýði r að
alls starfa um 1.560 ungmenni hjá
Kópavogsbæ í sumar sem er um
5% bæjarbúa. Gert er ráð fyrir því
að þeir sem ekki hafi þegið vinnu
hjá bænum séu komnir með vinnu
annars staðar. Frá því umsóknar
frestur um sumarvinnu rann út
snemma í vor og í ljós kom að
mun fleiri sóttu um en bærinn
hafði ráðgert að ráða hefur verið
unnið að því innan bæjarkerfisins
að finna leiðir til að geta boðið
fleiri ungmennum vinnu.
Um miðjan júní var svo ákveðið

að senda öllum sautján ára og
eldri sem áður höfðu fengið synj
un, boð um vinnu, m.a. í áhalda
húsi, og þáðu hana um 85 ung
menni. Flest þessara ungmenna
vinna við snyrtingu og fegrun bæj
arins en ungmenni í atvinnuátaki
bæja ri ns og Skógr ækta rf él ags
Kópavogs vinna við skógrækt og
uppgræðslu.
„Ég fagna því mjög að öll ung
menni sem sóttu um vinnu hjá
Kópavogi hafi nú fengið vinnu.
Unnið hefur verið hörðum hönd
um að því að svo megi verða
og nú hefur það tekist án mikils
aukakostnaðar fyrir bæinn. Auð
vita ð er tímab ili ð freka r stutt
hjá sumum en allt er betra en að
mæla göturnar,” segir Guðríður
Arnardóttir, formaður bæjarráðs
Kópavogs.

Mikil fjölbreyttni og
fjör í Útilífsskóla Kópa

Krakkarnir njóta hverrar mínútu í Útilífsskóla Kópa.

Útil ífss kóli skátaf él agsi ns
Kópa hefur verið skemmtileg
ur og viðburðarríkur í sumar.
Þetta er annað árið í röð sem
útilífsskólinn hefur verið starf
andi og hefur tekist vel til.
Krakkarnir í útilífsskólanum
hafa gert margt skemmtilegt í
sumar, en dagskráin hefur verið
fjölbreytt og skemmtileg. Síðasta
vikan í sumar hefst mánudag
inn 18. júlí og stendur til 22. júlí
nk. Dagskráin er afar fjölbreytt,
m.a. farið í sílaveiðikeppni þar
sem veidd eru ófá síli og slær
keppnin heldur betur í gegn hjá
krökkunum! Farið er í heimsókn
í Hjálparsveit skáta í Kópavogi,
húsin og tækin skoðuð og krakk
arnir fá að reyna sig við klifur
vegginn sem ætíð vekur eftirtekt.
Í hverri viku er farið í óvissu
ferð en meðal þeirra staða sem
við farið hefur verið til, er Árbæj

arsafnið, Elliðárdalur þar sem
farið er í póstaleik, ratleikur á
Þjóðminjasafni Íslands, einnig er
farið í Perluna og í Öskjuhlíðina
í póstaleik.
,,Svo höfu m við heims ótt
Landn ema í Reykjav ík en þar
var útilífsskóli í fullu fjöri, og
svo síðast en ekki síst fórum við
um borð í seglskútu bandarísku
Landhelgisgæslunnar þegar hún
var hér á landi. Við höfum líka
farið vikulega í sundlaug Kópa
vogs og haft það gama n þar.
Hvert námskeið hefur svo end
að með grillpartý þar sem við
grillu m pylsu r og syku rp úða.
Námskeiðin enda á vatnsstríð
um en segja má að þau hafi ver
ið gríðarlega vinsæl hjá krökk
unum í útilífsskólanum,” segir
Unnur Sveinsdóttir, skólastjóri
Útilífsskóla Kópa.

- segir Margrét Júlía Rafnsdóttir, formaður umhverfis- og
samgöngunefndar Kópavogsbæjar
Umh verfi s- og samg öngu
nefnd Kópavogsbæjar var skip
uð núverandi fullrúum eftir að
breytingar voru gerðar á nefnda
skipan bæjarins eftir að núver
andi meirihluti tók til stjórn bæj
arins. Formaður nefndarinnar er
Margrét Júlía Rafnsdóttir, en aðr
ir nefndarmenn Helgi Jóhannes
son, Tryggvi Magnús Þórðarson,
Hákon R. Jónsson og Jóhanna
Heiðdal Sigurðardóttir. Í vaxandi
umhverfisvakningu almenn með
al fólks eru væntanlega gerðar
auknar kröfur til nefndarinnar
og ekki síður að samgöngumálin
séu í langi, ekki síður innanbæjar
milli nefnda en milli sveitarfé
laga. Margrét Júlía Rafnsdóttir
hefur nokkuð fastmótaðar skoð
anir í þessum málaflokkum.
- Samræmist hlutverk nefndarinn
ar þeim markmiðum og auknum
kröfum sem gerðar eru í dag af íbú
um Kópavogsbæjar til umhverfisog samgöngumála?
,,Já, það tel ég svo sannarlega.
Það er mikill vilji og metnaður
hjá núverandi bæjaryfirvöldum í
Kópavogi að vinna vel að umhverf
ism álu m. Kópav ogu r hefu r nú
samþykkt fyrstu umhverfisstefnu
bæjarins og setur sér þá stefnu
að vera til fyrirmyndar í umhverf
ismálum. Í Kópavogi skal sjálfbær
þróun höfð að leiðarljósi við all
ar ákvarðanatökur, framkvæmdir,
rekstur, innkaup og aðra starfsemi
á vegum bæjarins. Með því er átt
við að við alla starfsemi bæjarins
skal leitast við að uppfylla þarf
ir bæjarbúa án þess að skerða
möguleika komandi kynslóða á því
að uppfylla sínar þarfir. Í öllum
verkefnum sem unnin eru í anda
sjálfbærrar þróunar skal taka tillit
til umhverfissjónarmiða og efna
hagsl egra og fél agsl egra þátta.
Umhverfisstefnan er svo nánar
útfærð í Staðardagskrá 21, sem
er framkvæmdaráætlun verkefna
sem snúa að umhverfislegri, sam
félagslegri og efnahagslegri vel
ferð Kópavogs. Stofnanir bæjarins
eru jafnframt hvattar til að setja
sér umh verfi ss tefnu byggða á
umhverfisstefnu Kópavogs.”
- Breytir aukin umhverfisvakning
í þjóðfélaginu einhverju í starfshátt
um nefndarinnar?
,,Það er miki ll meðb yr núna,
það er rétt, og það er gott að finna
það. Ég hef unnið að umhverfis
málum í tólf ár, eða frá því ég hóf
meistaranám í umhverfisfræði við
Háskóla Íslands árið 1999. Það var
mun erfiðara þá að virkja fólk og
auka vitund manna um umhverf
ismál. Þó að Íslendingar séu að
mörgu leyti eftirbátar nágranna
þjóða hvað varða r umh verfi s
mál, þá hefur orðið mikil vakning
meðal almennings undanfarin ár.
Ekki síst allra síðustu ár. Á tím
um efnahagslegra þrenginga hafa
menn staldrað við og gildismat
hefur breyst. Fólk er farið að sjá
mikilvægi þess að fara vel með,
nýta vel, endu rn ýta og endu r
vinna. Þegar unnið er að umhverf
ismálum, svo sem endurnýtt og
endurunnið er ekki einungis verið
að fara vel með auðlindir, held
ur er slíkt líka sparnaður; fyrir
fjölskyldur, fyrir fyrirtæki og fyrir
samfélagið allt.
Það er mikilvægt að Kópavogs
bær gangi á undan með góðu for
dæmi í þeim efnum og geri íbú
um bæjarins kleift að gera slíkt
hið sama. Því má segja að aukin

- Eiga viðurkenningar í umhverf
ismálum rétt á sér?
,,Já, það tel ég. Umhverfisvið
urkenningar hafa verið veittar frá
árinu 1995 og í 40 ár þar á undan
voru veitt verðlaun fyrir fegurstu
garðana. Með viðurkenningunum
vilja bæjaryfirvöld sýna þakklæti
sitt í verki, þeim sem skarað hafa
fram úr í umhverfismálum í Kópa
vogi á árinu og þar með verið öðr
um fyrirmynd og hvatning. Viður
kenningar verða veittar þann 25.
ágúst nk.”

Skipulagi á verslunar
svæðum ábótavant
Margrét Júlía Rafnsdóttir.

umh verfi sv itu nd í samf él agi nu
auðveldi nefndinni að vinna að
þeim markmiðum sem hún hefur
sett sér.”

Bílafloti bæjarins knúinn
umhverfisvænum orku
gjöfum
Margt er í farvatninu í umhverf
ismálum hjá Kópavogsbæ. Mar
grét Júlía segir að þar megi nefna
að stefnt er að því að allir íbúar
Kópavogs geti flokkað sorp á auð
veldan hátt og hið flokkaða sorp
sótt heim í stað þess að íbúa r
þurfi að fara með það sjálfir á end
urvinnslustöðvar.
,,Kópavogsbær vill líka leggja
sitt af mörkum til að koma í veg
fyrir aukin gróðurhúsaáhrif. Því
verður stefnt að því að bílafloti
bæjarins verði knúinn umhverfis
vænum orkugjöfum og jafnframt
verður farið yfir önnur samgöngu
mál í bænum með umhverfissjón
armið að leiðarljósi.
Í Kópavogi eru ýmsar náttúru
minjar sem mikilvægt er að standa
vörð um. Sumar þeirra hafa jafn
vel alþjóðlegt gildi. Kópavogsleira
er dæmi um slíkt. Þar er fjölskrúð
ugt fuglalíf og þangað koma fuglar
á leið sinni milli Evrópu og Amer
íku vor og haust til að birgja sig
upp á næringarríkum leirunum til
að hafa orku til að komast leiðar
sinnar. Við berum því ábyrgð á að
vernda þetta svæði. Því er verið
að vinna að því í Kópavogi að frið
lýsa þann hluta Skerjafjarðar sem
er innan bæjarmarkanna.
Einnig þarf að standa vörð um
græn svæði þannig að íbúar geti
notið útivistar ekki langt frá heim
ilum sínum og bæta þarf göngu- og
hjólreiðastíga. Verið er að vinna
að gerð hjólr eiðaá æ tlu na r og
leitað verður álits bæjarbúa við
gerð þeirrar áætlunar. Ár hvert
eru veittar viðurkenningar þeim
aði lu m sem hafa unni ð vel að
umhverfismálum.”

- Hvað má helst fara betur í sam
göngum álu m inna n Kópav ogs?
Margir kvarta yfir umferðartenging
um milli bæjarhverfa, eiga þær rök
semdir rétt á sér?
,,Það var mjög hröð uppbygg
ing í Kópavogi um árabil og oft
miki ð kapp án fors jár. Ég hef
aðallega heyrt kvartanir um að
einkabílnum hafi verið gert ansi
hátt undir höfði á kostnað ann
ars kona r ferðam áta s.s. hjól
reiða og göngu. T.d. er skipulagið
í verslunarsvæðum í Smáranum
og Lindunum þannig að varla er
hægt að komast á milli húsa nema
akandi. Slíkt er ekki manneskju
legt umhverfi að mínu mati. Það
er erfitt að breyta þessu úr því
sem komið er, en reynt verður að
breyta því sem hægt er. Stöðugt er
verið að bæta hjóla- og göngustíga
og unnið er að gerð hjólreiðaáætl
unar fyrir bæinn.”
- Hverjir eru helstu væntingar og
óskir formanns umhverfis- og sam
göngunefndar um starfsemi nefnd
arinnar í náinni framtíð?
,,Ég hef mikla r vænti nga r og
meðan núverandi meirihluti er við
völd, þá er ég bjartsýn um framtíð
Kópavogs. Ég er bjartsýn um að
velferð allara bæjarbúa verði höfð
að leiðarljósi fremur en sérhags
munir einhverra fárra. Nú erum
við að reyna að breyta skipulagi
á þeim svæðum sem hvað mest
ósátt hefur verið um, svæði þar
sem átti að vera óhóflegt bygg
ingarmagn og þar með umferðar
þungi, álag og mengun. Verksvið
nefndarinnar hefur aukist, það er
nóg af verkefnum og nóg að gera,
mikið framundan og spennandi
tímar. Mínar væntingar um starf
semi nefndarinnar eru að henni
takist að vinna af heilindum að
þeim markmiðum og verkefnum
sem framundan eru. Ég á ekki von
á öðru, við erum komin áleiðis.
Umhverfissjónarmið hafa fengið
meira vægi og munu gera það í
framtíðinni, bæjarbúum til heilla,”
segi r Marg rét Júlí a Rafnsd ótt
ir, formaður umhverfis- og sam
göngunefndar Kópavogsbæjar.
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Styrkveitingar frá menningar- 
og þróunarráði Kópavogs
Á nýlegum fundi menningarog þróunarráðs voru samþykkt
ar eftirfarandi styrkumsóknir:
• Beiðni um styrk til að ljúka
öðrum áfanga ritunar örnefna- og
jarðalýsinga Kópavogskaupstaða
lands. Guðlaugur R. Guðmunds
son. Menningar- og þróunarráð
samþykkti að veita styrk vegna
verkefnisins að upphæð 600.000
krónur.
• Umsókn um styrk til að halda
jazz- og blúshátíð Kópavogs í júní
og Gítarveislu Bjössa Thor í októ
ber. Veittur var 300.000 króna
styrkur.
• Ums ókn um rekstra rs tyrk
frá Samkór Kópavogs 2011. Sam
þykkt að veita 150.000 króna
styrk.
• Ums ókn um rekstra rs tyrk
frá Karlak ór Kópav ogs.Veittu r
150.000 króna styrkur.
• Ums ókn um rekstra rs tyrk
2011. Kvennakór Kópavogs. Veitt
ur 150.000 króna styrkur.
• Umsókn um rekstrarstyrk frá
Söngvinum. Samþykkt að veita
150.000 króna styrk.
• Brother Grass. Umsókn um
styrk vegna tónleikahalds í sund
laugum Kópavogs frá Hildi Hall
dórsdóttur. Veittur 150.000 króna
styrkur.
• Styrku ms ókn frá Guðn ýju

Barmahlíð. Aftan við húsið sést til Digraneskirkju. Það væri afar
miður ef húsið yrði látið víkja af skipulagsástæðum fyrir einhverri
nútímahöll.

Kópavogur.

Þóru Guðm undsd óttu r vegna
Tónlistarhátíðar unga fólksins.
Menningar- og þróunarráð sam
þykkir að veita styrk til verkefn
isins að upphæð 800.000 krónur.
• Veittur 200.000 króna styrkur
til tónleikahalds og plötuútgáfu í
tilefni 90 ára afmælis Kópavogs
skáldsins Böðvars Guðlaugsson
ar. Umsækjandi er Jón Gunnar
Biering.
• Ljóðahópurinn Gjábakka er
styrktur um 100.000 krónur.
• Styrkumsókn frá Hrafnhildi
Eina rsd óttu r fyri r dansh ópi nn

Raven en hann var m.a. í sam
starfi við dansara frá Norrköping.
Verkefnið var styrkt um 200.000
krónur.
• Afgreiðslu umsóknar um styrk
til tónleikahalds og útvarpsþáttar
um Sveinbjörn Sveinbjörnsson af
hálfu Bjartmars Sigurðssonar var
frestað svo hægt sé að ræða frek
ar við umsækjenda.
• TKTK, tónleikaröð kennara
Tónl ista rs kóla Kópav ogs, var
styrkt um 300.000 krónur.
• Kórinn Vocal Project hlaut
150.000 króna rekstrarstyrk.

Barmahlíð í Kópavogi
á sér merka sögu
Norðv esta n Digran esk irkju
stendur látlaust en fallegt hús,
Barmahlíð. Í manntalinu 1940
bjuggu þar listmálararnir Eggert
Guðmundsson og Jón Engilberts
ásamt fjölskyldum sínum. Sama
ár undirritar Margrét Rasmus
erfðafestusamning um landspild
una, sem skráð er 22,8 ha.
Trjárækt við Barmahlíð er mun
minni en við Lækjarnes en þar má
þó finna einn elsta garðahlyn og
silfurreyni bæjarins. Fyrsti sum
arbústaðurinn í Kópavogi mun

hafa veri ð Lækja rn es við Fífu
hvammsv eg (Digran esb lettu r
82) sem Egill Sandholt byggði á
árunum 1934-35. Við Barmahlíð
var lögð mikil vinna í að móta og
stalla land í brekkunni, slétta tún
og grjóthreinsa. Grjótinu var hlað
ið í skeifur sem gáfu gott skjól.
Slíkar skeifur voru all algengar í
Kópavogi áður fyrr. Tvær skeif
ur sunnan Barmahlíðar eru þær
heillegustu sem eftir eru. Vestan
Digraneskirkju er svo að finna eitt
fallegasta blómaengi í Kópavogi.

Hlíðarsmára 13, 201 Kóp - Sími 554 0400

Sumar er Sangria
Komdu á Tapas barinn og smakkaðu á sumrinu.

Ísköld Sangría, stútfull af ferskum ávöxtum
með Fresita jarðaberjafreyðivíni, appelsínusafa
og leyniblöndu af sterku áfengi og líkjörum.

890 kr.
Kanna, 1 l 2.890 kr.
Glas

Láttu það eftir þér, vertu frjáls, njóttu lífsins.

RESTAURANT- BAR
Vesturgötu 3B | 101 Reykjavík
Sími 551 2344 | www.tapas.is
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,,Hægt að kafa endalaust dýpra í nánast
Fjölskyldubærinn
hvert einasta ákvæði í stjórnarskránni”
Kópavogur stendur
- segir Salvör Nordal, formaður Stjórnlagaráðs
vart undir nafni lengur
- heimgreiðslur til barna undir 2ja ára
lagðar af
Meirih luti nn í Kópav ogi hef
ur ákveðið að fella niður heim
greiðslur til foreldra í Kópavogi.
Þetta gengur þvert á það sam
komulag sem gert var við gerð
fjárhagsáætlunar ársins 2011 en
greiðslu rna r munu falla niðu r
1. september nk. Foreldrar 350
barna sem hafa ekki pláss hjá
dagmæðrum eða komast á leik
skóla hafa notið þessa úrræðis.
Síðustu ár í meirihlutatíð Sjálf
stæðis-  og Framsóknarflokksins
var þessi upphæð sú sama og
greitt var með börnum hjá dag
mæðrum. Til að draga úr útgjöld
um í kjölfar hrunsins var mánað
argeiðslan lækkuð en samkomu
lag um að fella hana ekki niður.
Meirihlutinn hefur nú ákveðið að
ganga bak orða sinna.
Líklegar afleiðingar af þessari
aðgerð eru að biðlistar hjá dag
mæðrum og í leikskólum bæjarins
lengist þar sem engar áætlanir
hafa verið gerðar til þess að fjölga
rýmum. Heimgreiðslurnar eru því
raunverulegt úrræði fyrir marga.
Það hefur hins vegar aldrei fall
ið vel í kramið hjá vinstri mönn
um að bjóða upp á fjölbreytta
valkosti. Allt skal vera miðstýrt.
Það sorglega við þessa ráðstöf
un er að þetta mun svo kosta
meira þegar uppi er staðið þar
sem greiðslur með börnum hjá
dagmæðrum og í leikskólum eru
miklu hærri en heimgreiðslurnar.

Kjarrið slegið af
Eins og fram hefur komið hefur
fjórflokka meirihlutinn náð sam
stöðu í því að losa sig við rekstr
araðila Kjarrsins. Samningnum
var rift án viðræðna um lausnir
þrátt fyrir slíkt væri samnings
bundið. Jóhanna Thorsteinsson,
rekstraraðili Kjarrsins lagði fram
nýja rekstraráætlun, yfirfarna af
endu rs koðu na rs krifs tofu sem
uppfyllti sett sparnaðarmarkmið.
Það breytti engu, meirihlutinn
vissi greinilega mikið meira um
þetta heldur en endurskoðunar
skrifs tofa n og sagði áætlu ni na

k l á r l e g a
ó r a u n h æ f a .
Till ögu Sjálf
stæði sm anna
um að fá
óháða n aði la
til að fara yfir
nýja áætlu n
rekstra ra ði la
Kjarrsi ns var
hafna ð. Fram Ármann Kr.
h e f u r k o m  Ólafsson
i ð ó á n æ g j a
hjá foreldrum
varðandi það hvernig meirihlut
inn stóð að málum. Óttast þeir
miki ð rask þar sem þessi ráð
stöfun kallar á mikla breytingar
á starfsmannahaldi hjá leiksskól
anum.
Mikil óánægja ríkir með það
hvernig staðið var að ráðningu
í sumarstörf á vegum bæjarins.
Nýjasta útspilið í þeim farsa er
að draga úr réttindum þeirra sem
ekki fengu vinnu á vegum bæj
arins. Lækkunin nemur 40% og
lækkar því úr 67.500 krónum á
mánu ði niðu r í 40.000 krónu r.
Sjálfstæðis-  og Framsóknarflokk
urinn lögðu til að þeirri upphæð
sem fyrirséð var að færi í fjár
hagsaðstoð yrði greitt til sumar
vinnu fyrir ungt fólk. Sú ráðstöfun
ásamt því að fækka örlítið tímun
um hjá hverjum og einum sem
þegar hafa fengið vinnu hefði dug
að til þess að allir gætu fengið
starf í sumar. Það hefði líka komið
í veg fyrir þá tortryggni sem ríkir
í kjölfar sumarráðninganna þar
sem í sumum tilfellum var dregið
en handvalið hjá öðrum. Þá verð
ur það að teljast hæpin stjórn
sýsla að breyta leikreglum eftirá
þó það sé að verða regla frekar
en hitt þegar Samfylking og VG.
eiga í hlut.
Á því rúma ári sem nú er lið
ið frá því að nýr meirihluti tók
við hefur það sannast sem marg
ir óttu ðu st. Hringla ndah áttu r
og óstjórn er það sem einkennir
störf þessa meirihluta, og er þó
fátt eitt talið.

ÞAKVERND
Þakviðgerðir, ryð- og lekavarnir.
100% vatnsþéttingar með Pace-aðferðinni.
10 ára ábyrgð.
Margir litir í boði.
Tilboð í síma: 777-5697 • lekabani@gmail.com

Stjórnlagaþing lýkur störfum í
lok júlímánaðar og þá fara tillög
ur þess til Alþingis.
Kópav ogsb laði ð spurði for
mann Stjórnl agar áðs, Salv öru
Nordal, hvort störf þess hefðu
gengið eins og þeirra væntingar
stóðu til.

- Hafa umr æðu r um eins taka
málaflokka verið meiri en þú gerð
ir ráð fyrir og þá kannski á kostn
að annara málaflokka?
,,Ég get varla sagt að ég hafi
haft mjög mótaðar hugmyndir um
það hvernig umræðan yrði í ráð
inu. Eina sem ég var alveg viss
um var að verkefnið var gríðar
lega stórt og víðfeðmt. Það hef
ur svo sannarlega komið í ljós
og væri hægt að kafa endalaust
dýpra í nána st hvert eina sta
ákvæði í stjórnarskránni. Ýmis
efni hafa vakið óvæntan áhuga
hjá mér, efni sem ég hafði ekki
hugleitt mikið áður.
Við höfum leitast við að fjalla
um flest þau álitamál sem fjallað
er um í skýrslu stjórnlaganefnd
ar og meira til. Umfram allt hefur

sem hægt er að gera athugasemd
ir við og þannig er það með alla
svona vinnu – það má sjálfsagt
alltaf laga, breyta og bæta. En von
bráðar ljúkum við verkinu og þá
verður að setja punkt.”

Salvör Nordal.

þetta verið mjög lærdómsrík og
skemmtileg vinna.”
- Ertu samþykk því sem lagt er til
að verði í tillögunum eins og þær
líta nú út um skyldur þegnanna og
mannréttindi?
,,Till ögu r ráðsi ns um mann
rétti ndi hafa teki ð talsv erðu m
breytingum frá því við byrjuðum
og ég er orðin nokkuð sátt við
flest sem þar er að finna. Auðvit
að er það alltaf svo að eitthvað

- Saknar þú einhvers sem nú
þegar mætti vera í áfangaskjali en
er þar ekki?
-  ,,Þessa dagana beinist athygl
in einkum að þeim texta sem er
í áfangaskjalinu en síður að því
sem þar er ekki að finna. Við höf
um nú þegar lagt til miklar breyt
ingar og bætt mörgu við   og því
mætti sjálfsagt alveg eins spyrja
hvort eitthvað megi taka í burtu
fremu r en að bæta við. Í það
minnsta kemur ekkert í hugann
sem mér finnst augljóslega vanta
– nema kannski nokkrar greinar
úr núverandi stjórnarskrá – en
kannski rata þær inn áður en yfir
lýkur.”
- Hafa störf þín á Stjórnlagaþingi
vakið áhuga þinn á að sækjast eft
ir setu á Alþingi?
,,Nei.”

Minningarleikur á Versalavelli
Þriðjudaginn 21. júní sl. fór fram minningar
leikur um Jakob Örn Sigurðarson en hann var
leikmaður með 5. flokki Breiðabliks og stund
aði fimleika með Gerplu. Leikurinn hefur farið
árlega fram síðan Jakob Örn lést 9. mars 2008 og
fer fram á afmælisdegi hans. Hann hefði orðið 14
ára þennan dag í ár.
Þetta var fjórði leikurinn en ævinlega er leik
ið við lið frá Gróttu en það var einmitt gegn liði
Gróttu sem Jakob Örn lék sinn síðasta leik á Goða
mótinu á Akureyri. Með liði Beiðabliks léku einnig
stúlkur sem voru góðar vinkonur Jakobs Arnars
sem og yngri bróðir hans, Rafnar Örn, 9 ára, en
yngri bræður eru Óttar Örn 3 ára og Ívar Örn 1 árs.
Í leikslok afhentu foreldrar Jakobs Arnar, Herdís
Þorláksdóttir og Sigurður M. Jónsson, þátttakend
um verðlaunapening til minningar um leikinn og
sigurvegurunum, leikmönnum Breiðabliks, bikar
sem spilað hefur verið um þessi fjögur ár. Að því

Liðin sem léku minningarleikinn í ár.

loknu fjölmenntu leikmenn Breiðabliks, ættingjar
og vinir Jakobs Arnar að leiði hans í Kópavogs
kirkjugarði og vottuðu honum virðingu sína.

"Það geta ekki allir bílar
verið RÉTTIR BÍLAR!"
• Bjóðum bæjarbúum allar almennar
viðgerðir fyrir sumarið.
• Færum bílinn til skoðunar fyrir þig.
• Tjónaskoðum fyrir öll tryggingafélög.

Sími & Fax: 554-3044 • rettirbilar@rettirbilar.is • Vesturvör 24 • 200 Kópavogur
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Þreifibækur fyrir blind börn
Sl. 2 ár hefu r Þjónu stu-  og
þekki nga rm iðs töð fyri r blin
da, sjóns kerta og daufb linda
einstaklinga   unnið að áhuga
verðu verkefni í samstarfi við
myndm enntak enna ra Linda
skóla í Kópavogi og nemendur
í 3. bekk. Um er að ræða gerð
þreifibóka sem eru aðgengilegar
blindum börnum.
Myndm enntak enna ri nn og
nemendur hennar fengu fræðslu
um bókag erð fyri r blind börn
þannig að þeir gætu áttað sig á
hvað þarf að hafa í huga þegar
slíkar bækur eru búnar til.
Nemendurnir unnu í fámennum
hópum að gerð bókanna undir
handleiðslu ráðgjafa frá Miðstöð
inni og myndmenntakennara skól
ans. Nemendurnir sömdu stuttar
og skemmtilegar sögur og veltu
fyrir sér lögun og áferð mynda
sem er forsenda fyrir því að blind
börn eigi möguleika á að túlka
og skilja myndi rna r. Texti nn í

Börnin upptekin við aðskilja hvernig hægt er að nota önnur skynfæri
en sjónina.

bókunum er bæði á svart letri og
punktaletri. Auk þess að semja
og mynds kreyta bæku r öðla ð
ist hópurinn tækifæri til að skilja

hvernig hægt er nota önnur skyn
færi en sjónina til að afla sér upp
lýsinga, takast á við daglega hluti
og stunda nám.

Sungið af innlifun í Sunnuhlíð

Bergljót Þorsteinsdóttir apótekari t.v. og Anna María Óladóttir í hinu
nýja og glæsilega apóteki við Ögurhvarf í Kópavogi.

Austurbæjar Apótek haslar
sér völl í Vatnsendahverfinu
Nýtt apó t ek, Austu rb æja r
Apótek, var opnað 9. júní sl. við
Ögurhvarf 3 í Kópavogi.
Apótekið er austast í Kópavogi,
nærri Breiðholtinu og Árbæjar
hverfinu sem eru hverfi í austur
borginni og er ekki tengt neinni
keðju eða útrásarvíkingum. Þetta
er sjálfstætt starfandi apótek sem
veiti r hlýja og góða þjónu stu,
býðu r upp á lagt vöruv erð og
gott vöruúrval. Þetta apótek er
ekki tengt neinni keðju né neinum
útrásarvíkingum.
Bergljót Þorsteinsdóttir segir

að auk lyfja og hefðbundins vöru
vals í apóteki sé m.a. boðið upp
á ætih vannat e, en ætih vönn
in er týnd í Vík í Mýrdal. ,,Þetta
er gott fyrir karlmenn sem eiga
oft við ýmis vandamál að glíma
í sambandi við blöðruhálskirtil
inn, er vatnslosandi og gott við
kvefi. Við bjóðum einnig upp á
náttúrute og fjallagrös sem eru
góð við ýmsum magakvillum, en
þau hafa áhrif á magasýrurnar.
Með Bergljótu starfar í apótekinu
Anna María Óladóttir.

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot
Íbúar dvalarheimilanna njóta ýmissa afþreyinga og menningar. Þessi hópur var að syngja fyrir gesti og
gangandi í dvalarheimilinu Sunnuhlíð í Kópavogi, og fengu góðar undirtektir. Harmonikuna þandi Tómas
Heiðar af stakri snilld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Þægilegur hiti góð hitadrefing
Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
Fljótlegt að leggja
Ekkert brot ekkert flot
Dreifiplötur límdar beint á gólfið
Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og
sumarhús
Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og
þægilegt
Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS

Bjóðum alla
velkomna á
nýjan og endurbættan
Skalla í Ögurhvarfi,í sömu götu og
World Class

Það sem hafa ber í huga
varðandi andlát og útför
Áratuga reynsla
Sverrir Einarsson

Íslenskar og vistvænar
líkkistur

Hermann Jónasson

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242
Allan sólarhringinn
Kristín Ingólfsdóttir
Jón G. Bjarnason
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Benedikt Þór Guðmundsson rifjar upp æskuminningar sínar úr Kópavoginum, siglingar niður
Kópavogslækinn, Valla-Wembley , Kópavogsskóla og fleira.

Það er ekki hægt að segja annað en að það hafi verið
forréttindi að alast upp í Kópavogi á þessum árum
Ég heiti Bened ikt Þór Guð
mundsson og er fæddur 1961.
Faðir minn heitir Guðmundur
Jón Benediktsson frá Ísafirði, en
hann lést árið 2009. Móðir mín
heitir Sigurlaug Jóna Jónsdóttir
frá Siglufirði. Hún býr í Kópa
vogi. Ég á 3 systkini, bróðir sem
heitir Jón Orri og tvær systur,
Birnu og Sigríði. Konan mín heit
ir Guðrún Pétursdóttir, og á ég 4
börn, Pétur, sem er fæddur 1984,
en hann lést 2006, Vignir fæddur
1984, Sindri fæddur 1993 og Sig
ríður Birta fædd 1999.
Það er ekki hægt að segja ann
að en að það hafi verið forréttindi
að alast upp í Kópavogi á þessum
árum. Það var svo mikið óbyggt,
Smárahvammur og Fífuhvamm
ur voru vettvangur margra dags
ferða þar sem mala rg ryfju rna r
voru ýmist notaðar í hjólaferðir
eða við reyndum að sigla á heima
smíðuðum flekum í vatnspollum
sem söfnuðust upp. Svo má ekki
gleyma lakkrísgerðinni sem var
alltaf stoppað í og reynt að sníkja
smá lakkrís.
Þessi landsvæði voru að mestu
móar og þarna hlupum við fram
og til baka á stökki, fengum okkur
ber sem var nóg af og vatnslindin
góða sem var bak við skólagarð
ana sá okkur fyrir vökva, en þessi
lind var eyðilögð í góðærinu og
algjör synd að hún hafi ekki verið
varðveitt. Mamma sagði mér að
fyrstu mánuðina þegar þau pabbi
voru að byggja þar um 1953 þá
sóttu þau vatn í þessa lind.

Kópavogslækurinn hafði
mikið aðdráttarafl
Kópav ogsl æku ri nn heilla ði,
eða skítalækurinn eins og hann
var kallaður. Við strákarnir fund
um aldrei þessa lykt sem margir
kvörtuðu yfir, nema þá kannski

komu nú ekki allir heilir úr þeim
ferðum. Þetta var frábært svæði
en var skemmt þegar Digranes
kirkja var byggð, hún hefði
alv eg geta ð staði ð 50 m aust
ar. Við fórum alltaf á páskum á
skíði á Ísafjörð, enda pabbi mikill
skíðamaður.

Strákarnir í austrinu oft
ast sigurvegarar á skóla
mótum í knattspyrnu

Fyrstu Íslandsmeistarar Breiðabliks, 5. flokkur 1973. Í fremstu röð eru Trausti Ómarsson, Guðmundur
Agnar Kristinsson, Árni Dan Einarsson, Þorsteinn Hilmarsson og Aðalsteinn Jónsson. Í miðröð Guð
mundur Þórðarson þjálfari, Sigurjón Kristjánsson, Guðmundur Ólafsson, Halldór Eiríksson, Birgir Mog
ensen, Sigurður Grétarsson og Guðni Stefánsson formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks. Í öftustu
röð eru Benedikt Þór Guðmundsson, Andrés Pétursson, Jóhann Grétarsson, Ólafur Börkur Þorvaldsson,
Halldór Sigurbjörnsson, Björn Jónsson og Jóhann Hannó Jóhannsson.

þegar heitast var. Á þessum tíma
var töluvert vatnsmagn í læknum
og fannst okkur við sigla niður
stórfljót þegar við náðum góðum
skrið á flekum eða fórum á hjólinu
á miklum hraða yfir. Oftast end
aði þetta með því að við kom
um heim blautir upp fyrir haus og
þá hófst sótthreinsunin sem var
sápuskrúbb og tvöföld sturta. Þeir
bræður Nonni og Bjössi á 13 voru
helstu bátsmenn hópsins og smíð
uðu oft glæsilega knerra.
Svo um vetur þá frysti lækinn

og þá breyttist lækurinn í skauta
svell. Steinarnir stóðu uppúr og
voru notaðir sem svigstangir, þan
nig að þetta var ótrúlega gaman
og ánægjuleg útivera. Svo gat ver
ið að maður kíkti til “Eggja Bjarna”
og kippti með nokkrum eggjum

fyrir rmömmu í baksturinn.
Við höfðum okkar skíðasvæði,
brekka niður af Hlíðarvegi sem við
kölluðum “Húkkó”.
Þar var hægt að renna sér góð
an spöl og notuðum gamla kart
öfluskúrinn til að æfa stökk og

Foreldrar mínir og systkini á hátíðarstund árið 1970. F.v. pabbi
Guðmundur Jón Benediktsson, bróðir minn Jón Orri, ég, systur
mínar Sigríður og Birta og mamma, Sigurlaug Jóna Jónsdóttir.

Fjölskyldan mín. Efst eru synirnir Pétur og Vignir og framan við þá
Sindri, svo komum við hjónakornin en konan mín heitir Guðrún
Pétursdóttir og fremst er dóttirin Sigríður Birta.

Stoltur 4 ára gutti á þríhjólinu sínu.

Fótbolti var okkar aðal áhuga
mál. Það var sparkvöllur í hvömm
unum og hann bar nafnið VallaWembley, en Valgarður Guðjóns
son í Fræbbblunum átti heima við
völlinn og bar titilinn vallarstjóri.
Raðaði niður leikjum og skipu
lagði mót sem urðu ansi vinsæl
og bara úr Kópavogi voru um 5-6
lið að mæta. Þarna var fótbolti alla
daga vikunnar og þurfti mamma
stundum að koma og sækja okkur
bræður, sérstaklega ef klukkan var
komin yfir miðnætti.
Breiðablik og malarvöllurinn í
Vallargerði ber svo hæst í minn
ingunni, það var besti malarvöllur
landsins og þar kynntist ég Guð
mundi Þórðarsyni sem var minn
fyrsti þjálfari og þar unnum við
marga sigra, vorum t.d. ósigraðir
alla yngri flokkana upp í 3. flokk. Á
Vallargerði stjórnaði Valdi gamli,
eins og við kölluðum hann, hann
hugsaði vel um okkur og vil ég
meina að hann hafi lagt grunninn
að ákveðinni hefð í Breiðablik sem
við búum að enn í dag. Þangað
fórum við oft í fótbolta og ef við
vorum svangir þá átti gamli mað
urinn djús í glas eða kexbita úr
nestistöskunni að maula. Valdi
skipul agði fráb ær skólam ót í
knattspyrnu í Kópavogi og var oft
hart barist, en við í austrinu bár
um nú oftast sigur af hólmi.
Ég naut þeirra forréttinda að
ganga í Kópavogsskóla. Þar hafði
ég úrvalskennara sem heitir Jóna
Möller. Jóna var mér mjög minn
isstæð, hún batt hópinn saman,
hvatti okkur áfram í öllu sem við
tökum okkur fyrir hendur og er
enn í dag í sambandi við okkur
sem er alv eg eins takt. Skóli nn
hafði svo stórt svæði, stóran fót
boltavöll á bakvið, íþróttahús og
hægt að hlaupa kringum skólann
sem var mjög vinsælt. Brennibolti,
fótbolti, hlaupakeppnir, þetta var
alltaf æðislegt og í minningunni
frábær tími sem skilaði sér í því
að bekkurinn hefur hist reglulega
og margir í bekknum hafa bund
ist traustum vinaböndum. Mér er
líka mjög minnisstætt þegar Orri
bróðir lenti í 3. sæti í glímukeppni
í Kópavogsskóla og enginn annar
en Ármann glímukóngur Íslands
að þjálfa hann. Kirkjuholtið var
mér líka minni ss tætt, þar fóru
fram margir bardagar milli vesturs
og austurbæjar og oft var gaman
að koma þangað bara til að njóta
náttúrunnar.
Bernskuminningarnar eru marg
ar úr Kópavoginum, enda ekki að
ástæðulausu því að Kópavogur er
mjög sterkt samfélag. Margir upp
aldir Kópavogsbúar hafa fest hér
rætur og kynslóð af kynslóð að
verða til. Kópavogur er gott sam
félag þar sem gott er að búa.

Umhyggja vinstrimanna fyrir
elstu borgurunum er engin
Langir biðlistar eru eftir hjúkr
unarrýmum í Kópavogi um þess
ar mundir. Dæmi eru um fólk á
tíræðisaldri, sem getur ekki séð
um sig sjálft, fái ekki inni á hjúkr
una rh eimi lu nu m. Þega r þessi
svok alla ða hreina vinstri ríki s
stjórn, sem tók við völdum eftir
búsáhaldabyltinguna, breyttu þeir
vistunarmötum fyrir eldri borgara
þannig, að mun færri komast nú
í gegnum það nálarauga. En það
er erfið píslarganga fyrir veikt fólk
og lasburða að fara í gegnum kerf
ið, þar sem hver vísar á annan og
alger skortur er á úrræðum en nóg
framboð að rýni-hópum og sam
ráðsnefndum. Neyðin er alger hjá
þessu blessaða fólki en yfirvöld
vísa á aðstandendur, sem eigi að
leysa málin á eigin kostnað.
Fyrir tæpum tveimur árum var
tekið í notkun nýtt glæsilegt hjúkr
una rh eimi li að Boðaþ ingi fyri r
44 vistmenn. Þetta átti að vera
fyrsti áfangi í 88 hjúkrunarrýma
þar sem Kópavogsbær hefur nú
þegar byggt allan þjónustukjarn
ann með sundlaug og öllu tilheyr
andi. Fjölgun vistunarrýma er því
mun minna mál en fyrsta átakið.
En byggi ng Boðaþ ings gerði st
ekki fyrr en eftir 6 ára þrotlausa
baráttu bæjaryfirvalda við heil
brigðis- og félagmálaráðuneytið.
Það var talið þá að með tilkomu
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þessara nýju 44 rýma myndi mesti
vandi nn verða leystu r. En þá
ákvað hin hreini vinstri meirihluti
hér í bæjarstjórn Kópavogs að leg
gja niður tvö sambýli, sem Kópa
vogsbær rak áður með ágætum.
En þetta voru Skjólbraut 1A og ein
hæð í Gullsmára 9.
Þeir eins takl inga r sem þar
bjuggu voru fluttir í Boðaþing, nær
20 talsins. Þannig styttust biðlist
arnir mun minna en menn ætluðu
og er nú svo komið að öll rými eru
löngu uppurin og biðlistinn lengist
sífellt með þeim hörmungum sem
því fylgja fyrir margar fjölskyld
ur. Vinstri fjórf lokku ri nn sem
hér stýrir Kópavogi sinnir þess
um málum ekki hið minnsta og
virðist hreinlega vera alveg sama
um afleiðingarnar. Þannig fer nú
oft hjá þessu liði sem hæst lætur
fyrir kosningar um frelsi, jöfnuð
og bræðralag, að efndirnar verða
engar.

Öflugt atvinnulíf er undir
staða velfarnaðar
Ekke rt er rætt við velf erða r
ráðherrann Guðbjart Hannesson
úr Samfylkingunni, sem þó galar
hæst um velferðarmál í hverju við
talinu á fætur öðru. Á sama tíma
er að hefjast bygging tveggja stór
ra hjúkrunarheimila í Garðabæ og

M o s f e l l s b æ
með stuðn
ingi ríkisins. Á
þeim bæju m
virðast bæjar
yfi rv öld vera
vaka ndi yfir
v e l f e r ð í b ú 
anna og halda
ríkinu við efn
ið. Ekkert slíkt Gunnar I.
sést til okka r Birgisson
fólks í meiri
h l u t a n u
 m.
Þeirra áhugsvið liggja greinilega
annarsstaðar en að sinna málefn
um gamla fólksins.
Um þessa r mundi r flykkja st
umö nnu na rs tétti rna r úr landi.
Engi nn lækni r hefu r snúi ð til
landsins frá námi í 3 ár. Sárasta
neyðin er leyst með innfluttum
læknum frá Austurlöndum fjær.
Þessi hreina vinstri stjórn virðist
ætla að skilja eftir sig djúp spor
í þjóðlífinu og verður allur vandi
okkar í málefnum elstu borgar
anna æ verri viðfangs þess lengur
sem hún situr. Skattahækkanirn
ar skila sér ekki því vinstri menn
skilja aldrei að öflugt atvinnulíf er
undirstaða velferðar.
Gunnar I .Birgisson
bæjarfulltrúi og fyrrverandi
bæjarstjóri í Kópavogi

Austurbæjar
Stofnað 2011

Verið velkomin
Nú höfum við opnað sjálfstætt
starfandi apótek að Ögurhvarfi 3,
Kópavogi (við hliðina á Bónus í
Vatnsendahverfi).
Lágt vöruverð, góð þjónusta og
hlýjar móttökur. Opið alla virka
daga frá 10-18 og laugardaga frá 10-16.
Við erum hér fyrir þig.
Verið velkomin.

Skalli kominn upp í Ögurhvarf!
Á sjöunda áratug síðustu ald
ar þekktu allir sjoppu í Lækjar
götunni í Reykjavík, a.m.k. allir
menntskælingar, enda hún bent
neðan skólabrúarinnar. Reyndar
mun hún ekki hafa heitið Skalli
eins og hún var alltaf nefnd held
ur Lækjarbarinn.
Árið 1971 keypti Jón Viða r
Magnússon, sem nú býr á Vatns
endabletti í Kópavogi, sjoppuna
og um tíma rak hann þrjár sjoppur
undir nafninu Skalli. Hann hætti
svo þeim rekstri og fór að selja
Þykkvab æja r franska r og fleira
sem framleitt er þar fyrir austan,
enda sjálfur ættaður þaðan. Það
gekk með ágætum, þó í bullandi
samkeppni við Ágæti, en síðan hóf
Jón rekstur á Skalla-búðum við
Vesturlandsveg og á Selfossi, og
það stóð í 18 ár.
1. apríl sl. hóf hann svo veitinga
rekstur í Ögurhvarfi í Kópavogi,
og auðvitað undir Skalla-nafninu.
,,Þetta hefu r gengi ð alv eg með
ólíkindum vel og alveg ljóst að
það vantaði svona veitingarekst

Apótek

Austurbæjar Apótek
Sími: 5714030	
  

Skemmuvegi 44 m, Kópavogi

Jón Viðar Matthíasson í ,,Skalla”.

ur hér í efri byggðum Kópavogs.
Auk þess að selja allt mögulegt af
grillinu, vinsælar pitzur og fleira
gott seljum við jógúrt ís og rjóma
ís frá MS sem svo sannarleg hefur
fallið í kramið hjá viðskiptavinun
um. Margir ,,gamlir” viðskiptavin

ir hafa fylgt mér hingað frá þeim
stöðum þar sem ég var áður,” seg
ir Jón Viðar, ,,og það er auðvitað
mjög ánægjulegt.” Í Skalla eru sæti
fyrir allt að 50 manns og opið er 13
tíma á dag alla daga vikunnar frá
kl. 10.00 til 23.00.
Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U M H YG G J A

•

T R AU S T

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is
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Símamótið er eitt stærsta knattspyrnumót
sem haldið er á Íslandi
Símamótið í knattspyrnu, eitt
fjölm enna sta knatts pyrnum ót
sem haldið er árlega hérlendis,
verður haldið í Kópavoginum
dagana 14. - 17. júlí nk., lýkur
með úrslitaleikjum á sunnudeg
inum. Mótið er fyrir 5., 6. og 7.
flokk kvenna. Mótið hefur borið
þetta nafn síðan 2005 en það hét
áður Gull & silfurmótið og í 4 ár
Gullmót Járnbendingar.
Dags krái n hefst með skrúð
göngu fimmtudagskvöldið 14. júlí
og mótið sett á Kópavogsvelli,
en keppni hefst að morgni föstu
dags. Mótss lit verða síðd egi s
sunnudaginn 18. júlí nk. Allir leik
ir í mótinu fara fram á völlum á
félagssvæði Breiðabliks, bæði úti
og í Fífunni. Spilað er á hálfum
velli (7 manna lið) í öllum flokk
um og leikið verður skv. reglum
KSÍ um minni knattspyrnu ásamt
sérreglum Símamótsins. Verðlaun
verða veitt fyrir 1., 2. og 3. sæti í
öllum flokkum og allir þátttakend
ur fá viðurkenningarpeninga. Val
ið er í landslið og pressulið úr 5.
flokki sem leika á laugardeginum
á Kópavogsvelli en um kvöldið
er skemmtun fyrir þátttakendur
í Smáranum. Á sunnudeginum er
leikið í riðlum og til úrslita.
Tjalds tæði verðu r á grasi nu
vestan við Hafnarfjarðarveg, á
Kópavogstúni neðan við bæinn
Kópavogsbæ, þar sem fólk get
ur gist sér að kostna ða rl ausu
meðan á Símamótinu stendur en
salernisaðstaða og rafmagn er á
svæðinu.

Í fyrsta skipti sem raðað
er eftir styrkleika
Jón Berg Torfason, formaður

unglingaráðs Breiðabliks, segir
að Símamótið sé stærsta mót sem
haldið er á landinu og allt stefnir
í að þátttökulið verði allt að 180
talsins víðs vegar að af landinu
og þátttakendur um 1.400 talins.
Í fyrra voru 160 lið og um 1.300
ungar knattspyrnukonur. ,,Það
koma alltaf ný lið til keppni og
jafnvel frá félögum á landsbyggð
inni sem ekki hafa verið þátttak
endur áður enda geta einstaka
árgangar verið mjög misjafnlega
stórir í fámennum sveitarfélög
um, jafnvel svo að ekki er hægt
að senda lið einstaka ár. Síðustu
ár kann efnahagurinn að eiga ein
hvern þátt í því.”
Jón Berg segir að nú sé í fyrsta
skipti tekin upp styrkleikaröðun á
mótinu og þar er verið að taka til
lit til ábenda sem við höfum feng
ið frá þátttakendum og auðvitað
er að til þess að jafna leiki, ekki sé
verið að sjá úrslit í einstaka leikj
um með miklum markamun.
Mótið hefst með skrúðgöngu
þátttakenda frá Digraneskirkju á
fimmtudagskvöldinu inn á völl
inn og þar taka Gunnar og Felix
við hópnum og þar mun Dorrit
Moussaieff forsetafrú setja mótið.
,,Hingað kemur norska stelp
an Charlotte Lage sem vinnur við
það um allan heim að sýna knatt
leikni sína og verður á setningar
athöfninni. Á föstudeginum verð
ur leikið lengur fram á kvöldið en
undanfarin ár því það hefur sýnt
sig að þegar fólk af landsbyggð
inni kemur á mót hér á höfuð
borgarsvæðinu vill það eiga eitt
kvöld fyrir sjálfan sig, t.d. að fara
í bíó eða heimsækja ættingja. Síð
an verður mikil kvöldskemmtun á
laugardagskvöldið sem hefst með

Jón Berg Torfason, formaður unglingaráðs Breiðabliks.

Grænklæddar stúlkur úr Breiðabliki verða sem fyrr áberandi á Símamótinu.

grillveislu undir stúku Kópavogs
vallar sem er í umsjón leikmanna
meistaraflokka kvenna og kvenna
hjá Breiðabliki.  Á sunnudeginum
verða úrslitaleikirnir leiknir.”

Skrautfjöður
Þetta er skrautf jöðu r í hatt
knattspyrnudeildar Breiðabliks
en Breiðablik hefur verið í farar
broddi í kvennaknattspyrnunni
gengum árin en árangurinn hefur
ekki verið sem skyldi í PEPSI-deild
kvenna og því reynir nú á að fólk
standi þétt á bak við félagið en
efniviðurinn sem er að koma upp
úr yngri flokkunum er mikill, bæði
stúlkur og drengir.
,,Kvennaf lokka rni r hafa ver
ið að stækka hjá okkur, ekki síst
á þessu keppnistímabili og við
erum með marga mjög fjölmenna
kvennaflokka. Símamótið er ekki
bara skrautfjöður fyrir Breiðablik
heldur fyrir Kópavogsbæ allan en
svona stórt mót kallar ekki bara
á að félagið standi sig vel heldur
Kópavogsbær einnig en á með
an á mótinu stendur koma hér
inn miklar tekjur fyrir ýmsa aðila
í bæja rf él agi nu. Hinga ð kemu r
inn ákveðin verslun og þjónusta
með þessum fjölda fólks, því auð
vitað fylgir mikill mannfjöldi svo
fjölmennum keppendahópi. Boð
ið var í fyrra upp á tjaldsvæði á
Kópavogstúninu í fyrra sem naut
mikilla vinsælda og   þar verður
aftur tjaldsvæði og mun Blika
klúbbu ri nn halda uppi röð og
reglu á svæðinu, sjá um gæslu og
þjónustu við tjaldbúa.
Svo sér hópur eldri borgara um
næturvakir í Smáraskóla en þar
gista milli 700 og 800 keppendur  
ásamt þjálfurum og fararstjórum.
Hópurinn tekur við vaktinni kl.
ellefu að kvöldi þegar flestir eru
komnir í ró og eru til kl. átta að
morgni en vaktaskipti eru kl. hálf
fjögur að næturlagi. Byrjað er að
taka til eftir daginn ef þörf er á því
en morgunvaktin tekur svo við
deginum í morgunsárið. Það eru
hins vegar foreldrar í Breiðabliki

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
www.borgarblod.is

Frá fyrra Símamóti.

sem bera hitann og þungann af
allri framkvæmdinni og sjá um
að stelpu rna r fái morgu nm at
og fleira sem fylgir svona stóru
móti.”

Hömluleysi foreldra
Jón Berg segir að mótin hafa
heilt yfir gengi ð vel en helstu
vandam áli n hafa tengst úrs lit
um leikja og í tengslum við leik
mannamál en sumir hafa talið að
einhverjir þjálfarar séu að tefla
fram of getumiklum liðum í ein
staka flokkum, t.d. að lið sem er

Dagskrá 		
Símamótsins 2011
Fimmtudagur 14. júlí
17:30–19:15 Kvöldm atu r í
Smáranum fyrir lið sem gista.
19:30 Skrúðg anga leggur af
stað frá Digran esk irkju að
Kópavogsvelli
20:00 Setning á Kópavogsvelli
21:00 Fundu r fyri r þjálfa ra
og liðsstjóra í nýju stúkunni,
efstu hæð
Föstudagur 15. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyr
ir lið sem gista
09:00–19:00 Leikið í riðlum
17:30–19:15 Kvöldm atu r í
Smáranum fyrir lið sem gista

skráð B-lið ætti í raun að vera
skráð A-lið.
,,Stundu m hafa komi ð fram
kvarta ni r þar sem fore ldra r
hafa farið hamförum á hliðarlín
unni og jafnvel skaðað leikgleð
ina, en ég vona að hömluleysi
foreldra verði sem minnst, það
er best fyrir alla aðila, ekki síst
það lið sem viðkomandi foreldri
er að styðja. Auðvitað er nán
ast allir í fótbolta til að vinna
leiki en leikg leði n og skemmt
unin á að vera í fyrirrúmi,” seg
ir Jón Berg Torfason formaður
unglingaráðs Breiðabliks.
Laugardagur 16. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyr
ir lið sem gista
09:00–17:00 Leikið í riðlum og
úrslitakeppni
17:30 Grill fyrir keppendur og
aðra mótsgesti við nýju stúk
una
18:10 Landsl iði ð – Pressa n
á Kópavogsvelli (valið úr 5.
flokki)
19:30 Skemmtu n í Smára n
um. Björgvin Franz og félagar,
Jóns Jónsson og Haffi Haff.
22:30–01:00 Fararstjórakvöld
fyrir þjálfara, fararstjóra og
foreldra í Smáranum, 2. hæð.
Sunnudagur 17. júlí
07:00–10:00 Morgunmatur fyr
ir lið sem gista
09:00–15:00 Leikið í riðlum og
úrs litak eppni (verðl aunaa f
hending úti á völlum strax að
leikjum loknum).
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HK-drengir
Fjórtán Íslandsmeistaratitlar til Blika Partille-Cup meistarar
Meistaramót 11 – 14  ára:

Meistaramót Íslands 11 - 14
ára fór fram í Vík í Mýrdal   25.
- 26. júní sl. Alls voru 203 kepp
endu r skráði r á móti ð. Átján
keppendur fóru frá Breiðabliki
og stóðu þeir sig mjög vel og
komu heim með mörg verðlaun
og titla.
FH vann heildarstigakeppnina
með 658,3 stig en Breiðablik varð
í þriðja sæti með 395,5 stig. Piltar
12 ára unnu sinn flokk samanlagt
með 60 stig en næstir þeim voru
HSK/Umf. Selfoss með 59 stig. Í
þeim flokki voru einungis tveir
piltar þannig að þeir höluðu held
ur betur inn stig fyrir sitt félag.
Stúlkur 13 ára úr Breiðabliki unnu
sinn flokk með 106,5 stig en næst
ar þeim voru UFA með 105 stig.
Í flokki pilta 13 ára urðu Blikar í
öðru sæti með 59,5 stig en þann
flokk unnu FH-inga r með 76,5
stig. Piltar 14 ára úr Breiðabliki
gerðu sér lítið fyrir og unnu sinn
flokk með 113 stig en næstir þeim
komu FH-ingar með 112 stig. Þeir
Blikar sem komu heim með titla
voru:

• Reynir Zöega Geirsson
(12 ára), Íslandsmeistari í 800m á
2,38:80 mín.
• Reynir Zöega Geirsson
(12 ára), Ísl andsm eista ri í
hástökki, 1,50 m.
• Reynir Zöega Geirsson
(12 ára), Íslandsmeistari í lang

Blikar á verðlaunapalli í Vík í Mýrdal.

stökki, 5,06 m.
• Irma Gunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í 80m
grind á 13,10
• Irma Gunnarsdóttir
(13 ára), Ísl andsm eista ri í
hástökki, 1,42 m.
• Irma Gunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í lang
stökki, 4,89 m.
• Irma Gunnarsdóttir
(13 ára), Íslandsmeistari í spjót
kasti, 28,83 m.
• Ólafur Werner Ólafsson
(14 ára), Íslandsmeistari í 100m
á 12,07

• Ólafur Werner Ólafsson
(14 ára), Íslandsmeistari í 80m
grind á 12,46
• Esther Rós Arnarsdóttir
(14 ára), Íslandsmeistari í 100m
á 12,15
• Esther Rós Arnarsdóttir
(14 ára), Íslandsmeistari í 800m á
2,44:30
• Alfons Sampsted
(13 ára), Íslandsmeistari í 80m
grind á 13,50
• Stúlkur 13 ára sigruðu í 4x100m
boðhlaupi á 57,34 sek.
• Piltar 14 ára sigruðu í 4x100m
boðhlaupi á 54,12 sek.

Glæsilegur sigur HK/Víkings í Keflavík
HK/Víkingur styrkti verulega stöðu sína í topp
baráttu 1. deildar kvenna 1. júlí sl. með því að
vinna glæsilegan útisigur á Keflvíkingum, 3:0, á
Nettóvellinum í Reykjanesbæ.
Glódís Perla Viggósdóttir, Unnur Magnúsdóttir og
Sólveig Þórarinsdóttir skoruðu mörkin og HK/Vík
ingur er nú með 18 stig á toppi A-riðils, FH er með 12
stig og Keflavík 9 stig. HK/Víkingur hefur hinsvegar
leikið þremur leikjum meira en FH og tveimur meira
en Keflavík, en ljóst er að þessi þrjú lið berjast um
sætin tvö í úrslitakeppninni. Leikurinn einkenndist
af baráttu frá upphafi. Fyrsta markið kom eftir 15
mínútna leik, Sólveig tók aukaspyrnu sem Glódís
náði og skoraði af stuttu færi, 0:1. Annað markið
kom stuttu síðar en eftir hornspyrnu Heiðar skor
aði Sólveig eftir klafs í teignum, 0:2. Þriðja markið
leit svo dagsins ljós á 60. mínútu. Þórhanna Ómars
dóttir vann boltan af miklu harðfylgni, kom bolt
anum á Unni sem smellti honum í bláhornið með
skoti af teig, 0:3.

Aftar röð f.v. Garðar Svansson aðstoðarþjálfari, Markús Björnsson,
Fannar Gissurarson, Kristófer Dagur Sigurðsson, Kristleifur Þórðar
son, Kristján Hjálmsson og Ólafur Finnbogason þjálfari. Fremri röð
f.v. Gísli Martin Sigurðsson, Stefán Jónsson, Jón Dagur Þorsteinssson
og Birkir Valur Jónson markmaður.

Partillemóti ð í Svíþ jóð er
stærsta handk nattl eiksm ót
barna og ungl inga lauk fyrir
skömmuen Ísland var með um
450 keppendur og voru 5. fjöl
mennasta þjóðin á mótinu.
5 íslensk lið komust alla leið
í 16 liða úrslit og HK sigraði í
flokki drengja 13 ára og yngri. HK
vann sinn riðil með yfirburðum,
voru með 78 mörk í plús eftir 6
leiki. Í 32-liða úrslitum sigruðu
þeir Skuru IK með 19-13, unnu
Skive FH í 16-liða úrslitum 12-11
og unnu H 43 í 8-liða úrslitum

11-10. Í undanúrslitum mættu þeir
Sävehof og unnu 12-10.
Úrslitaleikurinn var gegn IFK
Kristi a nss and frá Svíþ jóð. HK
komst í 7-1, liðið spilaði frábæra
vörn og Birkir Valur varði allt sem
kom á markið og línuspilið var
frábært þegar leið á leikinn. Sig
ur HK var ótrúlega stór, eða 19-9.
Þetta var fjórði sigur íslensks liðs
á Partillemótinu og greinilegt að
framtíðin í íslenskum handbolta
er björt miðað við þessi úrslit.
Til hamingju, HK-ingar!

Íslandsmót í strandblaki
í Fagralundi

Lið HK/Víkings á yfirstandandi leiktímabili ásamt
þjálfara.

Næsti leikur HK/Víkings er heimaleikur Víkings
velli 15. júlí nk. gegn Fjarðabyggð/Leikni.

Fannar Gauti Dagbjartsson vann silfur

Eftir mótið á Þingeyri. F.v. Elísabet Einarsdóttir, Berglind Gígja Jóns
dótti r, Svala Guðm undsd ótti r, Guðr ún Sveinsd ótti r Eyrún Harpa
Sveinsdóttir og Ute Stenkewitz.

Halld ór Eyþórsson og Fanna r
Gauti Dagbjartsson í kraftlyftinga
deild Breiðabliks kepptu í síðustu
viku á Evrópumeistaramóti öðlinga
sem fram fór í Plzen í Tékklandi.
Halldór keppti í Öðlingaflokki II,
50 - 59 ára, – millivigt sem er 83 kg.
þyngdarflokkur og Fannar Gauti
keppti í Öðlingaflokki I, 40 - 49
ára, – miðþungavigt sem er 120 kg.
Þyngdarflokkur. EM Öðlinga 2011
Öðlinga er stranglega lyfjaprófað
alþjóðlegt löglegt kraftlyftingaí
þróttamót samkvæmt lyfjareglum
Kraftlyftingasambands Evrópu.
Halldór Eyþórsson vann tvenn
bronsverðlaun á Evrópumeistara

Þann 1. júlí sl. fór fram 3.
stigamót sumarsins í Fanta móta
röðinni í strandblaki. HK-ingarn
ir Orri Þór Jónsson og Valgeir
Valgeirsson urðu í 3. sæti og í
kvennaflokki urðu þær Berglind
Gígja Jónsdóttir og Elísabet Ein
arsdóttir í HK í 2. sæti og  Eyrún
Harpa Hlynsdóttir og Ute Sten
kewitz í HK í 3. sæti. Sigurveg
arar voru þær Svala Guðmunds
dóttir og Guðrún Sveinsdóttir
UMFA.
Ísl andsm ót BLÍ í strandblaki
fer fram á strandblaksvellinum í
Fagralundi, félagssvæði HK, 12.
til 14. ágúst nk. Um sömu helgi og
Frá ÍM-2011 þar sem þeir Halldór Eyþórsson og Fannar Gauti Dagbjarts
son urðu báðir Íslandsmeistarar. Fannar Gauti varð einnig stigameistari
Íslandsmótsins 2011. Með þeim á mynd lengst til hægri er Krzysztof
Stanislaw Pokojski, kraftbliki, sem vann silfurverðlaun í þungavigt.

GETRAUNANÚMER

Breiðabliks
ER

200

mótinu. Hann fékk bronsverðlaun í
hnébeygju þegar hann lyfti 250 kíló
um, og einnig í réttstöðulyftu þar
sem hann lyfti 252,5 kílóum. Halldór
féll hinsvegar úr leik í heildarkeppn
inni, samanlögðum árangri, þar sem
réttstöðulyfta hans í þeirri keppni
var ekki lögleg.
Fannar Gauti Dagbjartsson vann
silfurverðlaun í bekkpressu með
247,5 kg sem er Ísl andsm et og

bronsverðlaun í réttstöðulyftu með
295 kg og í samanlögðu með 845
kg, sem er Íslandsmet í opnum flok
ki (óháð aldri) sem og Íslandsmet
öðlinga í flokki I (40-49 ára). Sigur
vegari varð Zoltan Kanat Tékklandi
með 870 kg. og í 2. sæti varð Per
Ove Sjol Noregi með 850 kg. þan
nig að Fannar missti naumlega af
silfu rv erðl aunu m í sama nl ögðu
með 845 kg.

GETRAUNANÚMER
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á sama stað fer fram Íslandsmót
BLÍ U-21 og U-17. Áhugi á strand
blaki hefur verið að aukast á und
anförnum árum og mótin einatt
afar spennandi og skemmtileg.
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Áfram stelpur!
ENNEMM / SÍA / NM47466

Við óskum öllum fótboltastelpunum sem taka
þátt í Símamótinu 2011 góðs gengis og
hvetjum Kópavogsbúa til að fjölmenna á völlinn
og skemmta sér.
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